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 Pomology,Vareity and( کل＂يوار م５وه جات پوهنه، نوع او.١

Cultivar( 

دوى نه يوازې زمون８ خواړه او غذاي３ محافظوي . ميوه جات زمون８ په ژوندانه ک３ مهم رول لري
د ميوه جاتو لوړ ارز＊ت دهقان .  او خر＇الو سره ت７او لريپروسي د 請نعت،بلک３حالت ا請الح کوي 

ر پيداکولو له ليارې الاو محل３ ＄ايونو ته د س ورکوي چ３ مارکي＂ونو ته د 請ادرولو الته موقع په 
 .س ته راوړيالعايدات 

  
 په نامه pomology هغه ＇ان／ه چ３ د ميوه جاتو کرنه مطالعه کوي د (botany)د نبات پيژندن３ 

) وظيفوي (ي ＇ي７ن３ د ميوه لرونکو بو！ود کرن３ په تخنيکونو او د فزيولوژيکيپومولوژيک. يادي８ي
 د ميوه جاتو په موخ３د ميوه لرونکو بو！و د ا請الح کولو .  زور اچويمطالعاتوپه انکشاف باندې

  .کيفيت ک３ ＊ه والى راوستل،د توليدي مراحلو تنظيم او د هغو د توليد د قيمت کمول دي
  

  د نوع يازمون８ مخ３ تهالً کله چ３ مون８ د ميوه لرونکو بو！و د ا請الح په باره ک３ اورو نو معمو
variety او cultivarطالحات را＄ي تخنيکي請طالحاتو استعمال اکثراً رو. ا請انه نه د دغ３ ا＊

 يوه فرعي (species) نوع د Variety. شوش کويميوو کرونکي مد  وي،کوم چ３ په اسان９ سره 
نوم دا د بو！و په .  تر من＃ درجه بندي کي８يforma او subspecies چ３ په رسمي تو－ه د ＇ان／ه ده
د .  نوم را＄ي３variety لوم７ى د نوع نوم را＄ي او ورپسى د  ک３ په دې ډول ＊ودل کي８ي چاي＋ودنه

دوى د ＄ن／لي نوع ډولونه دي .  چ３ عام نوم ي３ تريخ بادام دىprunus dulcis amaraمثال په ډول 
په دې معنا چ３ دوى کوالى شي بدون د . چ３ دطبعي انتخاب په واسطه وده ورک７ل شوى ده

 ک＂ه －وري ده چ３ د  يوه د طبقه بندىvarietyبل عبارت يا په .  ＇خه نمو وک７ي(cultivation)کرلو
 چ３ د ارثي خوا請و له يوې نوع د غ７و ＇خه چ３ د عين نوع د نورو غ７و سره په کمه اندازه توپير ولري

 "پيژندل کي８يالً  هغه  انواع چ３ په نبات پيژندنه ک３ معمو"جمل３ ＇خه دي

 

Cultivarد انتخابي روزن３ په ３په واسطه نه بلک ده چ３ د طبعي انتخاب  د باغ دارۍ يوه نوعه 
په ＄ن／لي بو！و ک３ نه موندل ( ک３ دوام کوالى شي cultivationاو يوازې په . واسطه توليدي８ي

 (hybrid)دوه ر－ه . ＊ودل کي８ي)quotes ( قوس په يوcultivarد بو！و په نام／ذاري ک３ ). کي８ي
 د دوه ر－ه (varieties)وه مختلفو ډولونونباتات د دوه مختلفو نوعو تر من＃ او يا د يوې نوع３ د د

ي انتخاب او يا هم انتخابي  ممکن د طبع(hybrids)دوه ر－ه .  په واسطه توليدي８ي(crosses)کولو
نوم د بو！و په .  په واسطه ممکن واقع شي)  يا د يو ＄اى کولو دعمليHybridization３(روزن３ 
ودل کي８ي نو＄که ＊ ) x(  ضرب په عالمه د والدينو تر من＃ د (hybrids) دوه ر－ه ک３اي＋ودنه
cultivar يو کرل شوى نبات دى چ３ دهغه د ＊کلي او مفيدو مشخصاتو په نظر ک３ نيولو سره 

 د ورته بو！و ＇خه ＇ر－ند،الً  معمودا. نوم ورک７ل شوى دى) ب３ مثاله(انتخاب شوى او يو ب３ جوړې 
  .واضح ، او کله چ３ کرل کي８ي خپل مشخصات بيرته اعاده کوي

  



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٥

د يو کرل کيدونکي نوعه  په اساس بايد نام／ذاري د بين الملل３ قوانينو بو！و لپاره د د کرل شوو
 او د دې امکان موجود وي چ３ په باوري ډول په زوج３ او ه＇خه ＇ر－ندکرل کيدونکو نوعو نورو 

  .لپاره تو請يه شوى ويکرل کيدونکي نوع ډول چ３ د مشخص داس３  په ير شيغيرزوج３ ډول تکث
 

دا .  وضع شوي ده،يدهنوم Liberty Hyde Bailey يوه عالم پواسطه چ３د ا請طالح cultivarد 
 ＇خه تشکيل شوي ده م／ر کيداى شي د "variety" او "cultivated"ا請طالح د دوه کلمو 

"cultigen" او "variety"همدارن／ه دا يوه هسپانوي کلمه ده چ３ د کرلو .  ＇خه مشتق شي(to 

cultivated)د  . معنا لريcultivar کلمه د  variety عوض کيداى نه شي او نه د (plant variety) د 
 د پراخه －روپ بندۍ يو فرعي cultigen د Bailey د Cultivar. قانوني ا請طالح سره سمون خوري

 س(subset)３هغه نبات دى چ３ د انسانانو په واسطه په :  دى او په دې ډول تعريف کي８ي چ
  .دىاو غوره شوى سنجيده －９ سره تبديل 

 

 د －روپ بندۍ د ک＂ه －ورۍ په ډول cultigen کلمه په دوه مفهومونو استعمالي８ي، يو د cultivarد 
  . －روپ په ډولپذير  د تفريق cultigenاو بل د 

  
 د cultivar ميالدي کال د نام／ذارۍ د بين المللي قانون په اساس ٢٠٠٤د کرل شوى نبات لپاره د 
classification category ندې ډول تعريف کي８يال په ډول په.  

په ) اليح３( قانون Art.2.1د کرل شوو نباتاتو ابتداي３ ک＂ه －وري ده د کوم نام／ذاري چ３ د .........."
   ".واسطه وضع کي８ي

  
  .ندې ډول تعريف کي８يال په cultivar د تفريق پذير －روپ په ډول  cultigenاو د 

چ３ د يو مشخص کيفيت او خا請يت او يا د هغوى د ترکيب کوم ) ！ولى(مجموعه د نباتاتو يوه "
لپاره انتخاب شوى دى، او کوم چ３ په خپلو خوا請و ک３ په واضح ډول ＇ر－ند، يو شان اوثابت وي 

  ."(Art.2.2) وساتيي خپل خواص خوندي  شريتکثاو کله چ３ د يوې مناسب３ طريق３ په واسطه 
  

  )site prepration(د ساح３ برابرول. ٢
 په دې دوران ک３ د ميوو ب０ د .د توليد انکشاف د دريو ＇خه تر پن％ه کلونو پورې وخت نيسيد ميوو 

  .３ خال請ه کويندې جدول د ميوو د باغ د انکشاف عمده مرحلال .انکشاف د＇و مرحلو ＇خه تيري８ي
  

  
  وخت

  
  اساسي مرحله

  
  فرعي مرحله

  
  اساسي فعاليتونه

 

٤-٣ 
مياشت３ 

  
پاره د ساح３ د کر ل
  برابرول

  

  
  بو！و ＇خه هرزه د 

  ＄مکه پاکول

  )－وډ کول(پاکول او للون 
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  د ＄مک３ اماده کول

  خاوره پستول .١
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  هوارول .٤
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  مخک３ له 
  بو！و کرلو

  ＇خه
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  فا請له تعينولکتارونه جوړول او د بو！و تر من＃  .٢
  د خ７وبولو د سيستم ！اکل .٣
  کوتي ويستل .٤
  سره يا پارو اچول .٥
  کوتي ډکول او د هغوي په ن＋ه کول .٦

  
  کرل

  
  د نيال／يو ک＋ينول

  د نيال／يو برابرول .١
 د نيال／يو کرل .٢

 کندوړى سا＄ول .٣

 )staking(مو－ي ！ک وهل .٤

 په پا１و پ＂ول .٥

  )خ７وبول(اوبول .٦

  
   کالو٣-١

  پورې

  
  د باغ اداره کول 

  
  رونکو بو！ود ميوه ل

 (training)روزل 

  د ＇ان／و د ＇وکو غو＇ول .١
   کالو پورې نيال／ي ته شکل ورکول٣-١د  .٢
  )                  staking(مو－ي ！کوهل .٣
 تکيه ورکول او ＇پره جوړول .٤

٥. cloth pinning  
  )basin formatiom( کندوړي سازول .٦
٧. staking 

  په پا１و پ＂ول .٨
  خ７وبول          .٩

  للون کول .١٠
                            اروغيو اداره کولد مضره حشراتو او ن .١١

 کالو ٥-٤
  پورې

ميوه لرونکو ونو ته شکل   
  ورکول

  د نبات تغذيه .١
  کالو پورې د ل＋تو غو＇ول٥-٤ .٢

٣. Staking 

 تکيه ورکول او ＇پري جوړول .٤

٥. Clothing pinning 

 کندوړي جوړول .٦

٧. Staking 

 په پا１و پ＂ول .٨

 اوبول .٩

 للون کول .١٠

 اره کولد مضره حشراتو او ناروغيو اد .١١

  د نبات تغذيه .١٢
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   کالو١٢-٥
  پورې

    
  د توليد اساسي

 مرحله

  شاخبري .١
  تکيه ورکول .٢
  خ７وبول .٣
  د مضره حشراتو او ناروغيو اداره .٤
  د نبات تغذيه .٥
  د ميوو ！ولول .٦

  
  د ميوو د بو！و

  خيرازه کول

١. top cleft propagation  
  ويستل) پوستکي(د پ＂ونو .٢
  ول او د ＇پرې جوړولتکيه ورک .٣
٤. cloth pinning  
  په پا１و پ＂ول .٥
  خ７وبول .٦
  للون کول .٧
  د مضره حشراتو او ناروغيو اداره .٨
  د نبات تغذيه .٩

  
١٥-١٢ 

  کالو
  نه وروسته

  
  ترميمي مرحله

  د باغ ختمول  د باغ ختمول

  F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع
 

 د .ى شرط －２ل شويدىد ميوه جاتو د باغونو جوړولو لپاره د ساح３ انتخاب او د غوره نوع ！اکل لوم７
اقليمي شرايط لکه  .توليد لپاره د ميوو اقسام او حاالت دواړه بايد يو له بل سره په نظر ک３ ونيول شي

تعين ک３ ارتفاع ، تودوخه، ر１ا، باد، چن９ او اور＊ت په يوه ＄ان／７ې ساحه ک３ د ميوو د اقسامو په 
ا３請 ميوى د توليد لپاره ضروري ې خد ساح３ انتخاب د مناسب اقليمي شرايطو سره د يو .رول لري

مل لکه توپو－رافي ، د خاورې ډول او حاالت، بازار ته اد اقليمي شرايطو سره په خوا ک３ نور عو .دى
د  .ساح３ ته الس رسيدنه ، د کار－رانو شته والى او د اوبو حاالت بايد په نظر ک３ ونيسو ن８ديوالى،

وي د جمل３ ＇خه يوازې د يو باغ د جوړولو لپاره د هغميوو بو！ي په ډيرو طريقو طبقه بندي کي８ي چ３ 
  .درې مهم３ دي

 

  . معتدلو سيمو د ميوه جاتو ＇خه دىاولنى －روپ د اقليم په نظر ک３ نيولو سره عبارت د حاره او
  :په دوهم ډول طبقه بندۍ ک３ ميوه جات په دوه －روپونو ويشل شوي دي 

  .هغه نباتات چ３ د کم اور＊ت په ساحو ک３ کي８ي -١
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  .غه نباتات چ３ د لوړ اور＊ت په ساحو ک３ کي８يه -٢

  
 اکثره نباتات په عين －ل ک３ مذکر .ددميوه جاتودريمه طبقه بندي د القاح د پروسي په اساس شويده

 Hermaphroditicغ７ي لري دغه ډول －الن د) gynoecium(جنسياو مؤنث ) androecium(جنسي

(androgenus)و！ي چ３ مذکر او مؤنث غ７ي ي３ د په عين نبات په د ميوو هغه ب . په نامه يادوي －النو
 paw-paw(papaya)نورې ون３ لکه  .په نامه يادي８ي ) (monoeciousمختلفو－النو ک３ وجود لري د 

  .نباتاتو په نوم يادي８ي ) (dioeciousد مذکر او مؤنث －الن په بيلو ونو ک３ موجود وي چ３
  

 ډ４ر اور＊ت

  توتانکيله، 
  اواکاډو

  م２ه 
  الوچه

  نشفاتى
  شفتالو
  امروت
  زردالو

  بادام
  ان％ر 

  روميان
  کس＂ارډ ايپل

 نيکتارين

 کيوي

 ليچي

 پيکان

 مکاډاميا

 －راناډيال

 س＂ر ناي

 د معتدل اقليم م５وې

  شفتالو
  الوچه 
  زردالو

  م２ه
  ناک

  بادام
  ان％ر

  ان／ور
  انار

  )يو ډول چارمغز (پيکان
  نازک شفتالو

 کيوي

 م５وېحاره منطقو د 

  کيله 
  نارنج
  ليمو 

  ام
  امروت

  توتان
  روميان
  چکوتره
 اواکاډو

کيشيو ن 

 －راناډيال

 ليچي

 مکاډاميا

ايس＂ر ن 

 ياپپا

 

  کم باران
  ام

  ان／ور
  ان％ر 
  توتان

  انار
  نارنج
  ليمو

  شفتالو
  روميان

کيشيو ن 

  ال－راناډي
 کيوي

 نارتيجيا

 پپايا

  
 د م５وې انتخاب
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  اخيستىFerenc Sandor دا تصوير:منبع

 خپل ات د ورته  نبات د －ردې په واسطه القاح شي دکه چ５رې يو نب .القاح په درې طريقو 請ورت نيسي
＄ين３ ددې نباتاتو  .نامه يادي８ي   په(self-compatible)  مطابقت او يا دself-fertile) (من％ي القاح

＇خه ددې وړتيا لري چ３ بدون د خارجي القاح کوونکي 
external pollinator) ( في .القاح سرته ورسوي ＇خه請ددې و 

د－ل د تانيث ) stamens(د تذکير اله３ د－ل مثال دادى کله چ
 دغه . هغ３ ته －رده انتقال ک７يسره په تماس کpistil)  (  ３ال３

– selfم／ر د   په نامه يادي８ي ،self –pollinationپروسه د 

pollenizationسره ددې چ３ اکثره د (  سره يو شان نه ده
حشرې د )  (peach cultivarsشفتالو کرل کيدونکي نوع３

  )   .ح لپاره استعمالويالقا
دا د ورته نبات د  ( self-infertile او self-fertile نور ！ول 

 bioticنباتات ) －ردې په واسطه القاح کيداى نه شي

pollination او  abiotic pollinationته ضرورت لري .  

 

       Life and annual cycle of Fruit trees (Cselotei-Nyujto-Csaki, 1985):  شکل٢            
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Biotic pollinationيو . ار－انيزم په واسطه سرته ورسي８ي ژوندي وخت واقع کي８ي چ３ القاح د يو هغه 
ار－انيزم ممکن  . )(pollination syndromeنبات په مختلفو طريقو ار－انيزم ＄انته جذبوالى شي 

 هغه وخت Abiotic pollination. وي(Zoophily)  او يا فقاريه حيوانات (Entomophily)حشره وي 
واقع کي８ي کله چ３ القاح د نورو فکتورونو په واسطه سرته ورسي８ي لکه دباد په واسطه 

(Anemophily) او يا د اوبو په واسطه (Hydrophily).  هغه عامل يا ار－انيزم چ３ د القاح سبب －ر＄ي
 دي کله چself-infertile ３هغه نبات چ３  . په نامه يادي８ي)pollinator(            القاح کوونکي يا د

 . برابر ک７ي(pollen)هغوي القاح کي８ي نورو نباتاتو ته ضرورت  لري تر ＇و د هغوي لپاره د－ل －رده 
امه  په ن(pollenizer) －رده برابروونکيبرابروي د pollen  －رده يا هغه نباتات چ３ د بل نبات لپاره

  .يادي８ي
 

Bioticاو abiotic ورت نيوالى請 شي القاح په دوه طريقو:  
 د بل －رده په 請ورت کself-infertile ３د  : )cross pollination(د بل نبات پواسطه القاح ک５دنه . ١

  . ته ضرورت لريexternal pollenizer او pollinator  نبات په واسطه تهيه کي８ي نو ＄که هغه
په دې ډول القاح ک３ －رده د عين －ل : self-pollenization (auotogamy)ک５دنهپخپله القاح . ٢

يوازې  Self-pollenization .＊％ينه برخ３ ته انتقالي８ي يا د ورته نبات بل －ل ته انتقالي８ي
pollinatorضرورت لري ته .  

 د －ردې په cultivar په دې معنا چ３ د يو شان . ديcultivars ، self-sterileدميوو د نوعو ＄ين３ 
  pollinator ＇خه را＄ي د cultivarهغه －رده چ３ د عين نوعى د مختلف  .واسطه القاح کيداى نه شي

  تر varieties د م３２ ، بادام، الوچ３ او ناک د cultivarsمون８ کوالى شو چ３ دغه ډول  .په نامه يادي８ي
  .من＃ ومومو

  
 ＇خه راشي م／ر په ＄ينو (species)ع   د عين نو－رده القاح 請ورت ونيسي بايد  چ３ددې لپاره

 ددوه نوعو تر من＃ ممکن دى چ請 ３ورت (genus) د عين جينس cross-pollinationواقعاتو ک３ 
  نوعو تر من＃ واقع )naartije(  نارتيجي ليمو، نارنج او ستروسو د جنس پهدغه ډول القاح د .ونيسي

  .کي８ي
  

  %30-20ى شي چ３ په حا請التو ک３ ال دوى کو.  مهم رول لوبويpollinatorsک３ ＇و کلنو ونو په 
  دزراعت يوه مهمه ＇ان／ه جوړه  (pollination management)  کولد القاح اداره . راوليزياتوالى

  .ک７يده
 بيلونه ډالرعايد الس ته را＄ي او په فصل  ٤٠  ک３ د القاح په نتيجه ک３ په فصل ک３ يوازې امريکاپه 

  .بيلونه سپما کوي ٣،١ ک３ تخميناً
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  :د پولنيشن د م５تودونو لن４６ز جدول: شکل٣

Summary table of pollination methods (Source: F. Sandor, RoP – Jalalabad, 2008)  

  
 تعداد او ＄اى د ميوه pollinizers ډول د دقيقد ميوه جاتو د انتخاب په وخت ک３ دهقانان بايد په 

  . داسي و نه شي نو －الن به القاح نه شي او که.جاتو د ډول د ضرورت په اساس تعين ک７ي
  

د شاتو مچ９ په سنجيده  . غوره برخه دهpollination managementد شاتو د مچيو په واسطه القاح د 
 کله چ３ د شاتو مچ９ د يو －ل .－９ سره شات او －رده ！ولوي تر ＇و د －بين غذايي ضرورت پوره ک７ي

 ته انتقالوي چ３ د هغوي د القاح stigmaورو －النو ＇خه بل －ل ته الو＄ي نو د －ردې ＄ين３ دان３ د ن
     .سبب －ر＄ي

      
   سپار＊تنهد شاتو د مچيو د القاح د تمرين: جدول -٢

           د يو هکتار ＄مک３ په سر د مچيو د －بين تو請يه شوى تعداد

  د مچيو د －بين تعداد  عام نوم 
  ٨-٥  بادام 

    ٣  د نورمال اندازې لرونکي د م３２ بو！ى 

 ٥  متوسط قد لرونک３ د م３２ بو！ى 

 ٨  ！ي قد لرونکي دم３２ بو！ى  

     ٣  زردالو
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 د ساح３ انتخاب

 د اوبو موجوديت

ار ته باز
 ن８ديوالي

  د مزدورانو 
 موجوديت

 س رسىالساح３ ته 

  خاوره
  ترکيب

  جوړ＊ت
  ژوروالى

  تخليه
PH  

  مغذي مواد

  اقليم
  ر１احرارات، 

 اور＊تباد، يخک،

 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan (2008):  ،   منبعد ساح３ د انتخاب شرطونه:.شکل٤

  

 ١٠-٨  ) Blueberry(بلوبيري 

  ٨  ) Cranberry(کرانبيرى 
     ٣  ) Nectarine(نيکتارين 

    ٣  شفتالو

    ٣  ناک

    ٣  الوچه

    ٣  ) Raspberry(رازبيرى 

    ٣  م％کنى توت

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       

  :د ساح３ پاکول ١٫٢

 د ساح３ د پاکولو ＇خه وروسته دساح３ د هوارولو .د ساح３ برابرول د ساح３ په پاکولو سره پيل کي８ي
ونيسو چ３ د ＄مک３ د دا بايد په پام ک３  . بايد جوړ شيterracesمرحله را＄ي او که ضرورت وي نو 

 د پروس３ په جريان ک３ د خاورې د پورتن９ برخ３ د مکمل لرى کولو ＇خه terracingهوارولو او 
په هر  . په هغه ＄اى ک３ چ３ د خاورې ژوروالى کم وي ممکن دا حادثه 請ورت ونيسي.مخنيوى وشي

دا کار د  .７وس رسيدن３ ＇خه ＄ان مطمن کالک３ دا مهم کار دى چ３ د باغ ساح３ ته د ) پ＂ي (فارم 
crests, contours and diagonalورت ک３ امکان لري請 س７کونو او ليارو موجوديت په .  

  :د س７وکونو او پياده رو جوړول ٢٫٢

  :＇و ډوله س７کونه او پياده رو موجود دي چ３ هر يو ي３ په الندې ډول تشريح کي８ي 
 ته واي３ چ３ د هغ３ د رخ３ ب د غون６ۍ پورتنCrest road( :Crest９(دغون６ۍ دسر په ＇ير س７کونه

 سره (valley)ندې خواته د غون６ۍ د غزيدو سره يو ＄اى د مجاورې درې ال＇وک３ ＇خه شروع کي８ي او 
  . په نامه يادي８يcrest roadسير ولري د م هغه س７کونه او پياده رو چ３ دغه ډول .يو ＄اى کي８ي
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 Straight-up-and-down-slope roads and(مستقيم پورته او ＊کته ＄وړ س７کونه او پياده رو

footpaths(:دغه ډول س７کونه او ليارې د اساسي ＄وړ سره يو ＄اى ＊کته او پورته ＄ي .   
دغه ډول س７کونه او ليارې دطبعي : )Contour roads and footpaths(خاکه س７کونه اوپياده رو

 ک３ دا په و請في ډول په فارمونو خصو請اً په وړو فارمونو.تعقيبوي) خاکه(کان＂ور منظرې 
  .ويکرنه اساسي ميتود د يوې خاک３ په اساس ترتيب شوى کرن３  چيرې چ３ د .استعمالي８ي

 ليارې ددغه ډول س７کونه او : )Diagonal roads and footpaths(نه مايل مستقيم س７کونه او پياده رو
ې دا ډول س７کونه او ليار .جوړې شوى خاک３ ضلع３ د يو ＇لورضلعي دقطرونو په ډول يو بل قطع کوي

  . نو ＄که د تخريب د مخنيوي په خاطر قيمتي جوړولو ته ضرورت لري.د تخريب سره مواجه وي
دغه س７کونه 請فا او ＊ويه سطحه لري چ３ د باران او سيالب په واسطه تخريب ته  :  س７کونههموار

 bolstersددې لپاره چ３ د س７ک د زيات تخريب مخنيوى وک７و نو د سرک لپاسه  .زيات مواجه دي
  . موړي دي چ３ د س７ک لپاسه جوړي８يBolsters .چ３ د اوبو جريان ودرويجوړو 

دا ډول س７کونه د س７ک د يوې خوا  :)Formed roads and footpaths(نه جوړ شوي س７کونه او پياده رو
چ３ د س７ک اوبه را！ولوي او د ＄وړ .د خاورې ＇خه جوړي８ي کوم چ３ د يوې خوا تخليوي کانال جوړوي

  .انتقالويندين９ برخ３ ته ي３ ال

  :برابرولد خاورې  ٣٫٢

 د خاورې ترکيب او ساختمان دواړه د ＄مک３ په .د خاورې برابرول د خاورې په حاالتو پورې اړه لري
خاوره د ساختمان له مطلوبه ددهقان  .برابرولو ک３ يو د ډير زيات بحراني فکتورونو له جمل３ ＇خه دى

مسامداره او د هوا او اوبو د تبادل３ او حرکت نظره دانه دانه وي ، د عضوي موادو ＇خه غني وي، 
  .لپاره ＊ه وړتيا لري

خاوره يو تعداد مشکالت او خطرات لري چ３ د خاورې په ترکيب او ساختمان، د لوړ او ！يت غلظت 
القلي او سوديم درلودل، د هغ３ د مال／ينتوب، چ＂لتيا او زهريت په اندازې ، او په هغ３ ک３ د عضوي 

ل شوي دي ډول ＊ودندې الدغه ！ول خا請يتونه په  .ولوژيکي خوا請و پورې اړه لريمادې په حالت او بي
  .چ３ د هغوى د توليد د تمرين سره يو ＄اى تو請يه شوي دي

  دانه دانه ساختمان لرونک３ خاوره

  مشکالت او خطرات
 کله چ３ د لوم７ي ＄ل .يرازوالى له السه ورکويچيرې خاوره بيخنده واړول شي خپل ＊که  �

ډير دهقانان د  . پورې خپل عضوي مواد له السه ورکوي%50ه کي８ي نو خاوره تر لپاره شوديار
په حاره  . کوي چ３ بايد ددې مخنيوى وشيبرابرولو لپاره خاوره دوه ＄ل３ قلبه＄مک３ د 

په  . ډبلوالى ډير کم وي(hums)مناطقو ک３ د خاورې په پورتن９ طبقه ک３ د تورې خاورې 
ندي تر ي＃ دا ډير عام رواج دى چ３ په وچ موسم ک３ خاوره کحاره منطقو ک３ د دهقانانو تر من

دا کار د خاورې ساختمان خرابوي ، خاورې ته په زياته اندازه  .＇و د باران لپاره اماده وي
ميکروبونه  .اکسيجن داخلي８ي ، او په نتيجه ک３ مايکروبيولوژيک فعالپت هم زياتي８ي

 چ３ الله مخک３ ＇خه (hums)توره خاوره  .عضوي مواد سي％ي او کاربن ډاى اکسايد ازادوي
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 د عضوي .ي３  پورتن９ طبقه نرۍ وي د غيرى محفوظ３ سطح３ ＇خه نوره هم له من％ه ＄ي
 تورې خاورېسرې اچول به دغه غيرمتوازنتوب ا請الح نه ک７ي ＄که چ３ ميکروبونه به د

  .مخک３ له دينه چ３ خاوره ترې استفاده وک７يمحتوي سريع وسي％ي 
  

ياته اندازه  يوه کول به کمزورې خاوره د پ＂ي سرته را اوچته ک７ي او عالوه له د پ＂ي ژوراو په ز �
 د  (leachingدې ＇خه په زياته اندازه يوه کول د خاورې ساختمان تخريبوي ى او په هغه ک３ د 

  .سريع کوي) عنا請رو د وين％لو عمليه 
ب ي３ د خاورې سطحه د ئ چ３ په －رد بدله شي په تعقي   د مال３ په واسطه خاوره داس３ ماله ک７ �

cylindersدغه ميتود د خاورې په ساختمان ک３ نه تالفي کيدونک３ . په واسطه متراکمه ک７ئ 
 ا請طالح ورک７ل شوى fine laboured soil surfaceنقصان رامن＃ ته کوي او نتيج３ ته ي３ د 

تهوي３ د خ７وبولو ＇خه وروسته －رد په سمن ماننده فلم بدلي８ي او د خاورې د مناسب３  .ده
  .＇خه ممانعت کوي

  
د ＄مک３ د برابرولو په دوران ک３ د خاورې سي％ل خاوره تعقيم کوي چ３ په هغ３ ک３ هر  �

د دروزو سي％ل د  .ژوندى ار－انيزم له من％ه ＄ي او د عضوي موادو محتوي ي３ سو＄ي８ي
عضوي موادو د کموالي ،د منرالونو يو د بل سره په ＇ير تجمع او دغه تجمعات يو له بل ＇خه 

  ساختمان  دانه داراو دا په خپل وار ددې سبب －ر＄ي چ３ خاوره خپل. لرې کيدو سبب －ر＄يد
  .له السه ورک７ي

  
  :سپار＊تن３

ن９ طبق３ ＇خه ژوره وانه کرکيله تر ا請غري اندازې راکمه شي او خاوره بايد د پورت �
 )subsoil (د خاورې د ＊کتني قسمت او)topsoil(دخاورې پورتنى قسمت وړي تر ＇و

همدارن／ه په ＄اى ددې  .د －６يدلو ＇خه مخنيوى وشي) چ３ ！يت کيفيت لري کوم (
  استعمال شي چ３ په subsoil loosenerچ３ خاوره ژوره يوې شي بهتره دا ده چ３ 

subsoilک３ متراکم طبقات جدا ک７ي . subsoil loosener نه يوازې د  subsoil د
رن／ه د خاورې د پست３ خاورې د پورته خواته او＊تو ＇خه مخنيوى کوي همدا

    .دا ممکن هر درې يا ＇لور کاله بعد عملي شي .ساختمان د جدا کيدو سبب نه －ر＄ي
که چ５رې ماشينري استعمالي８ي نه بايد د خاورې د رطوبت اندازه په نظر ک３  �

ندې خاوره پورته را اوچتوي خو الد ډيرې وچ３ خاورې اړول په زياته اندازه . ونيسو
  . خاوره يوې شي  نو يوه رطوبت تيت او پرک کويکه چيرې ډيره زياته لنده

د غوڅ شوي بو！و د سي％لو ＇خه بايد مخنيوى وشي او د نباتي سرې او يا شين پارو  �
خاوره مه سي％ئ ＄که زراعت د راتلونکي لپاره دى .په ډول په خاوره ک３ واچول شي

  .او مون８ بايد لرى نظر ولرو
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   )Platy structured soil(د هموار ساختمان لرونکي خاوره 

  ستونزې او خطرات
ددغه ډول خاورې اساسي مشکل تراکم يا تکاثف دى چ３ د مشينري يا د حيواناتو د : تکاثف  �

 دغه ډول خاوره زيات کثافت لرونکي وي ＄که ددوى د .عمل په نتيجه ک３ را من＃ ته کي８ي
هغه خاوره  .platy soilsمسامونو تر من＃ مسافه کمه وي خصو請اً د ميده ترکيب لرونکي 

  .چ３ زيات کثافت لري په هغوى ک３ د ري＋و نفوذ متاثره کي８ي
  :سپار＊تن３ 

 platy ک３ د subsurfaceپه :  استعمالولsoil loosenerمتوسطه اندازه يوه کول او  �

structureحيح ډول اداره شوى نه ده請 دغه نقصان . خاورې موجوديت دا را＊ئ چ３ خاوره په 
  .کولو په واسطه کميداى شي) soil loosener (خاورې اومولوود متوسط３ اندازې يوې کولو ا

په داسى حالت ک３ د اوبو او باد په واسطه د تخريب خطر زيات وي نو : د ونو شپول جوړول  �
  .＄که د تخريب مخنيوى د ونو د شپول په واسطه د دهقان９ مهمه برخه جوړوي

 Blocky, prismatic and columnar(بالک شکله، منشور شکله او استوانه شکله خاورې 

structured soils(   

  :ستونزې او خطرات 
 دغه ډول خاوره چ３ کله لنده شي .په کلکه خاوره ک３ د بو！و ري＋３ په سخت９ سره نفوذ کوي �

 اندازه ي３ زياته وي چ３ (clay)پ７سي８ي او کله چ３ وچه شي چاودونه په ک３ من＃ ته را＄ي  د لي 
  . وي2:1نسبت ي３ 

 وي د prismatic structuredخصو請اً هغه خاوره چ３ : خيرازۍ کموالى د عضوي مادې او  �
 دا په عادي حالت ک３ د سطح３ په ＄اى  .کم کيفيت لرونکي وي او غيرى حا請ل خيزه وي

 alkaline يا sodicاو که چيرې په سطحه ک３ موجود وي د  .ندې د طبقو په ډول پرته ويال
 ساختمان لرونکى وي په columnar او prismaticهغه خاوره چ３ د.حاالتو ＊ودونکى ده

  .عمودي ډول چوي
  :سپار＊تن３ 

د دې ډول خاورې په 請ورت ک３ شودياره کول د ＄مک３ په برابرولو ک３ : ژور شودياره کول  �
  . د دغه خاورې په ژور ډول شودياره کول قسماً د هغ３ د خيرازۍ سبب －ر＄ي.مهم رول لوبوي

 ژور شودياره کولو سره يو ＄اى د اضافي عضوي د: اضافي عضوي مواد په خاوره ک３ اچول  �
   .موادو اچول د هغ３ د ژوند، ساختمان او خيرازۍ د ＊ه والي سبب －ر＄ي

  
 پورې ＊کته د cm 60-50د :  استعمال  )subsoil loosener( الندې خاورې اومونکي ال３د �

subsoil loosenerيه شوى تخنيک دى請ه نفوذ  دغه تخنيک د اوبو پ. استعمالول يو بل تو
 او (aerobic)او د خاورې په تهويه ک３ ＊ه والى رامن＃ ته کوي او همدارن／ه د هوازي 
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 F. Sandor, RoP – Jalalabad (2008) : سرچينهGraded bund: شکل٥

 PHهمدارن／ه به د خاورې . تعمالتو تر من＃ توازن رامن＃ ته کوي(anaerobic)غيرهوازي 
  .ا請الح شي

  
  :د ش／لن３ خاورې لپاره سپار＊تن３ 

� Zero tillage practice:رول  دش／لن３ خاورې لرونک３ ＄مک３ برابzero tillage practice ته 
 دخاورې په ！وله جوړونه ک３ . تخريب محدود او خاوره وساتل شي＇و ممکنهضرورت لري تر 

  .بايد کوشش وشي چ３ د خاورې ضايع ا請غري اندازې ته راکمه شي
  د زيات３ اندازې عضوي مادې اچول �
اوره تخريب ته مواجه وي يا د ＊ه ورستو پا１و په واسطه پ＂ول دغه ډول خ) بو！و(خاوره د شنيلي  �

  .نو ＄که بايد د ！ول کال په اوږدو ک３ پ＂ه وساتل شي
  په پ＂ي او د هغ３ په اطراف ک３ د بو！و او محافظوي ساختمانونو قايمول �

  
  : لرونکي خاورې په باره ک３ سپار＊تن３ (clay) لىد 

 deep tillage practiceپه دغه ډول خاوره ک３ د ش／لن３ خاورې په نسبت بايد په زياته اندازه  �
 . استعمال شيsubsoil loosenerاو 

  .په زياته اندازه د عضوي موادو اچول کوم چ３ د خاورې په کيفيت ک３ ＊ه والى راولي  �

                       )Bunding and drainage network (بن６ين， او تخليوي شبکه ٤٫٢

دا ！ول د فزيکي محافظ３ د 
نقش３ درجه بندي شوي او 

دغه .رک＂سونه ديليول شوي پ
درجه بندي شوي فزيکي 
اندازې فقط د حقيقي کان＂ور 

) ＄وړ(＇خه يو سويه يا شيوه 
دى تر ＇و اضافي اوبه په 

په هغو جريان اسان９ سره 
 graded د bundو請في .وک７ي

bund خه عبارت دى کوم چ３ د جوړ＇ 
 کان＂ور وي چ３ ＇ن６ې ليولي يا کان＂ور اندازې په حقيقي .وي سره جوړ شوي (channel)شوي اب رو 
  .دغه اندازې د اور＊ت د ممکنه اندازې په ذخيره کولو او نفوذ ک３ کومک کوي .رهبري ک７ي

  
  د خاورې د برابرولو اود فزيکي نقشي د اندازې په باره ک３ د ال زياتو معلوماتو لپاره د : يادونه



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ١٧

  تخليوي کانال:شکل٦
 F. Sandor, RoP – Jalalabad (2008) :سرچينه

 

Soil Testing, Perennial 

crop support series, 

Publication No.2008-

001-AFG کتاب الر＊ود
  .و－ورئ

 خ７وبولو د سيستم د ٥٫٢
  :قايمول

د خ７وبولو سيستم د ＇لورو 
  :اجزاو ＇）ه متشکل دى 

• Intake structure 

and pumping system: دا هغه 
ساختمان دى چ３ د منبع ＇خه د 

يستم ذخيرې په طرف او يا مستقيماً پ＂ي ته انحراف ورکوي په دې شرط که د پ＂ي د اوبولو س
  .کوي ＄مک３ د جاذب３ په اساس کار د

• Conveyance and distribution system: Conveyance يو ساختمان دى چ３ اوبه د 
و يد کانالونو ، ل＋ت ي３ د توزيع سيستمونه .اساسي اوبه خور ساختمان ＇خه پ＂ي ته انتقالوي

   .يا پايپالينونو ＇خه عبارت دي چ３ اوبه خ７وب شوي پ＂ي ته انتقالوي
•  Field application system:دا د خ７وبولو مختلف سيستمونه دي .  
•  Drainage system )واړه . دغه سيستم د پ＂ي ＇خه اضافي اوبه اوباسي):سيستم تخليوي

  د اوبه خور سطحي م５تودونهدهقانان معموالً د ＄مک３ د جاذب３ په اساس برابر شوي
مک３ د جاذب３ په اساس  د ＄)Surface irrigation(سيستم د سطح３ خ７وبولو. استعمالوي

  :  درې ډولونه موجود دي  surface irrigationد .کار کوي او اوبه د سطح３ لپاسه جريان کوي
 په دې تخنيک ک３ ！ول پ＂ى ):Basin irrigation technique (د کندوړي خ７وبولو تخنيک •

  .خ７وبي８ي
ک３ اوبه په  په دې تخنيک :)Furrow irrigation technique(د کيلونو د خ７وبولو تخنيک •

  . ک３ جريان کوي)دوکچو(کيلونو 
 په دې ډول ک３ اوبه په :)Border irrigation technique(خ７وبولو تخنيکد پولو په واسطه د   •

 په Basins.په واسطه يو له بل ＇خه بيل شوي دي جريان کويپولو اوږدو ت７ان／و ک３ کوم چ３ د 
 ＇و وارې نظر خپل پراخوالي ته اوږده Bordersاوږدوالي او پراخوالي ک３ تقريباً يو شان وي او 

 .وي

 او دا د دې سبب .ددې ميتودونو اساسي خطر د باغ د اندازې ＇خه زيات يا کم اوبه کيدل دي 
  .سه ورک７يالکي８ي په اول کال يا شپ８و مياشتو وروسته د کرلو ＇خه تنکي  بو！ي له 

  
  :کتاب و－ورئ الر＊ودندې ال لپاره د خ７وبولو د سيستمونو په باره ک３ د زياتو معلوماتو:يادونه 

Soil Testing, Perennial crops support series, Publication No.2008-002-AFG.  



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ١٨

 ,F. Sandor : سرچينهWindbreak  شکل،٩

RoP – Jalalabad (2008)  

  د باغ －ردچاي５ره د ونو کمربند:شکل٧
 F. Sandor, RoP – Jalalabad :سرچينه

(2008  

  د ونو د قطار واحده تراډه:شکل٨
 F. Sandor, RoP – Jalalabad :سرچينه

(2008)  

   (Fencing) جوړول  يا احاطهشپول ٦٫٢

 پورې تعلق agroforestry practiceد ونو شپول ، ک＂اره جوړول او د باد د تخريب کنترولي اندازې د 
ه دننه او خارج ک３ کوالى شي چ３ نمو وک７ي چ３ د خاورې او د نمو په حال ک３ ون３ او بو！ي د باغ پ .لري

د ک＂اره کولو او د باغ د تنکيو بو！و د حفاظت لپاره ＄ين３  .تنکيو نيال／يو د حفاظت سبب －ر＄ي
   .اساسي ميتودونه وجود لري

   )Natural shelter belts(کمربندونه طبعي ＇پري 

 ک７و او د هغ３ ＇خه کله چ３ مون８ يو نوى باغ تاسيس
－ياوې لرې ک７و نو خاوره او تازه کرل شوي دميوو بو！ي د 
حرارت او تخريب په مقابل ک３ يو ＇ه محافظ３ ته اړتيا 

 shelter پراخه  سانتي متره٣٠-٢٠ چ３ دا هدف د .لري

belt دغه ک７ۍ  .س ته را＄يال د پري＋ودلو په واسطه(belt) د 

  .ساح３ د کان＂ور په اوږدوالي چاپيري８ي
Planted shelter belter    

 دى کوم چbelt ３دا په اباده ＄مکه طرحه شوى او کرل شوى 
                                                                         . په ＄اى استعمالي８يbeltsدموجود طبعي ونو 

  )Tree lines and strips(تراډه د ونو قطارونه او 

اوږدوالي لوړ او واړه چترۍ ماننده ونو دا د پ＂ي د بريد په 
د ونو .  ويقطارونه يا دوه  يو دا کيداى شي.لرونکو وي

 په (windbreak)  باد ماتوونکيد ونو دالً  معموقطارونه او تراډه
  .نامه پيژندل کي８ي

  
  :د کان＂ور د اندازې لپاره ون３ 

 drain او contour markers ، buffers ، level ، graded bundsيو ډول ون３ او بو！ي کيداى شي د 

channelsندې ډول وي ال د ونو تر من＃ مسافه کيداى شي په . باندې وکرل شي:  
                                                                                    

 :( closely spaced tree)لن６ه مسافه لرونکي ون３  �
      .و نور اLeucaena leuecocephalaلکه 

 ( widely spaced tree)پراخه مسافه لرونکي ون３  �
 او Cassisa siamea ، Albizia lebbeckلکه : 

  .نور
 very widely) ډير پراخه مسافه لرونکي ون３  �

spaced tree ):   لکهFaidhebida albidaاو نور .   
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  اخيستىFerenc Sandor دا تصوير:منبع

    )Live fence(شپول حياتي 

نظر د  د اوږدې مودې لپاره محافظه کوي او حياتي شپول.  دي３دا د －２و او ببرو ونو او بو！و مانع
  .ارزانه دى ته م５تودونونورو شپولونو يا احاطو 

  
  :ر＊ود الد ساح３ د اماده کولو 

 دغلط انتخاب شوى اندازو د درست والي لپاره .د ساح３ اماده کول د باغ د تاسيس بحراني مرحله ده
ر＊ودن３ له مون８ سره  ال ک３ الندېې پروسي په جريان نو ＄که دد.د پام وړ اندازې ل／＋ت ته ضرورت وي

  .کويکومک 
  

   (correct land selection)د ＄مک請 ３حيح انتخاب  �
  رو قايمول الد اوبو د  �
  قايمول پياده رو او )crest roads(غون６ۍ د سر په ＇ير د س７کونود  �

 د تخلي３ د شبک３ قايمول  �

 په ترتيب سره د پولو جوړول �

  جوړول )contour measures (وانداز خاکو د د �

 جوړولاو نورو کاسود پولو ، وړو  �

  جوړولس رسي الپ＂ي ته د  �

د داسي يو  :(Physical soil conservation measures)د خاورې د فزيکي تخفظ اندازې  �
 Store and) .سيستم غوره کول چ３ په مؤثر ډول د اور＊ت او خ７وبولو تنظيم وک７اى شي

release water(   
� agronomic and agroforestry measures   
 د سيستم کره کول او مکمل کول د يو پوره واحد په ډول  : )acceptation (قبلونه �

  

   (Orchard layout)  کول باغ نقشهد. ٣

   (Basic measurement)اساسي اندازې  ١٫٣

د راتلونکي باغ اندازه د ميوى په ډول ، د توليد په شدت ، او د 
پورې ت７لى ) او نورلن６ قده او متوسط قد (پخو ونو په په اندازې 

ساوي مساحت لرونکو  ددې خوا請و په نظر ک３ نيولو سره په م.دى
اولنى هدف د  .شووبو！و په تعداد ک３ تغير را＄يساحو ک３ د کرل 

اندازې او   نورې ！ولى. جوړول دي)baseline(د قاعدوي کر＊３يو 
سره تنظيم ک３ نيولو  ته د هغ３ د موقيعت په نظرbaselineفا請ل３ 

يو   په يو پ＂ي ک３ ددوو مخالفو نقطو تر من＃Baseline.او جوړي８ي
په واسطه  )ستنو( دغه دواړه نقط３ به د دوو پايو.مستقيم خط دى
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  د مستقيم３ کر＊３ جوړول: شکل١٠
 F. Sandor, RoP – Jalalabad (2008) :سرچينه

  

په اخره ک３ ＇لورمه ستنه د .دريمه ستنه به ددواړو ستنو تر من＃ کر＊ه باندې ودرول شي.په ن＋ه شي
له دې وروسته بايد د دريم３ ستن３ موقيعت نظرد  .دريم３ او ＇لورم３ ستن３ تر من＃ بايد ودرول شي

وروسته له دې نه بايد ＇لورمه ستنه وکتل شي او د  .اولى او ＇لورم３ ستن３ موقيعت ته درست شي
دغه سمون３ ته بايد تر هغ３ دوام ورک７ل  .هغ３ موقيعت نظر د دويم３ او ＇لورم３ ستن３ ته درست شي

  .طو تر من＃ په يوه مستقيمه کر＊ه واقع شيشي تر ＇و ＇لور واړه ستن３ د پ＂ي د دواړو نق
  : ي３ په الندې ډول دىد مراتبو ترتيب

  تنظيم کول ) مقابل３ نقط３ ( ستنB ３اوAد  �
   نقطه تنظيم کولC تر من＃ د B اوAد  �
   نقطه تنظيم کول D تر من＃ د C اوBد  �
   موقيعت سمولC تر من＃ د D اوAد  �
   موقيعت سمولD  تر من＃ د C اوBد  �
  .ل３ تر هغ３ تکرار شي ＇ومره چ３ ضرورت وياخرې دوه مرح �
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  )ميتود٥-٤-٣(قايمه زاويه جوړول: شکل١١
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

   باندې عمود جوړولbase lineپه : شکل١٢
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

  د ساح３ ويشل په پال！ونو او ميدانونو باندې: شکل١٣
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 برابر شي ورپسى مرحله baselineکله چ３ قناعت بخش 
خطونو او عمودي ) نوي درج３ زاوي３(د قايم３ زاوي３ 

 4 باندې base line ستن３ ＇خه په Aد  .اندازه کول دي

m له بيله ک７ئ او د يو مو－ي په واسطه ي３ په ن＋ه請فا 
 ستن３ پورې A اوږد تار د m 3له دې وروسته يو  .ک７ئ

وت７ئ او په بل سر پورې ي３ يو غ ميخ يا يو تيره ＇وکه 
 د ل＋ت３ په واسطه نيمه دايره په .لرونکي ل＋ته وت７ئ

 .داس３ حال ک３ رسموو چ３ تار مو ！ين， کش ک７ى وي
له دې وروسته يو بله نيمه دايره په خاوره رسموو په 

ر په مو－ي  اوږد تاm 5داسى حال ک３ چ３ دا وارې مو 
 په هغه نقطه چ３ دواړه دايرې يو بل قطع .پورې ت７لى وي

 method 5-4-3دغه ميتود ته . کوي يو مو－ى ！ک وهو
 د استعمال په (rope method)د رس９ د د ميتود  .واي３

 لپاسه يو عمودي خط Baselineى شو چ３ دالواسطه کو
يو  لوم７ى يوه نقطه د اندازه کولو لپاره د .ک７و رسم

وروسته له دې يو رس９  .ه واسطه په ن＋ه کوومو－ي پ
راخلو چ３ په يو سر پورې ي３ يو ميخ يا ＇وکه لرونکي 

اوږدوالى بايد د مو－ي او ９  د رس.ل＋ته ت７لى وي
baselineد رس９ په بل سر ک３ حلقه د قايم شوي مو－ي . تر من＃ مساف３ ＇خه يو ＇و متره اوږد وي 
نوموړى دايره به  .ميخ يا ل＋ت３ په واسطه يوه دايره رسمووله دې وروسته په ＄مکه باندې د . پورې ت７و
baselineله ک３ يو مو－ى ＄اى  . په دوه نقطو ک３ قطع ک７ي請د دواړو تقاطع نقاطو تر من＃ په مساوي فا

 تر baseline لپاسه عمودي کر＊３ جوړوي او د دغ３ کر＊３ او baselineدواړه مو－ي د  .په ＄اى کوو
  .يمن＃ زاويه به قايمه زاويه و

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٢٢

 Bonding rod:شکل١٤

 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

 N-frame: شکل١٥

 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

  او(fields)وپ＂ي او قايم３ زاوي３ د اندازه کولو ＇خه مون８ ساحه په منظم شکله baselineوروسته د 
وروسته له دې تاسى .تر ！ولو اول د موجوده ساح３  کنجونه په ن＋ه ک７ئ. ويشو(plots)د＄مک３ په ！و！و 

ا د دې که چيرې درست په استثن .ى شئ چ３ دغه ميدان په مثلث شکله ساحو باندې وويشئالکو
 باندې عمودي خط جوړول به د baselineد هر مثلث په  .مستطيل شکله بالک موجود وي

په .ىشي چ３ د ساح３ مساحت معلوم ک７يالمعلوماتو ＇خه يو کس کو له دې .مثلثونوارتفاع را و＊ئ
ه دوو دې ډول چ３ د مثلث د قاعدې اوږدوالى د هغه په ارتفاع ک３ ضربي８ي او د ضرب حا請ل ي３ پ

  .تقسيموو
  

يو ډير غ مشکل ، م／ر ډيره  مهمه اندازه کوونکي ک７نالره ، دا ده چ３ افقي کر＊３ جوړې ک７و او د 
terraces، graded bunds او contour lines لپاره ＄وړونه (slopes)دا په دې خاطر چ３ د .  ترتيب ک７و

 tube او boning rod ، N-frame يو ددې هدف لپاره . قايم ک７وsurface irrigationميوو د ب０ لپاره 

water levelدغه ！ول  . استعمالولى شو
افزار د بازار ＇خه اخيستلى شو او يا 
.  ي３ هم په کور کى جوړولى شو

Bonding rod د T حرف ته ورته يو د 
 cm 100لر－ي اله ده چ３ اوږدوالى ي３ 

 پورتنbonding rod ９د  (cross lathاو 
 د لر－ي د . اوږد ويcm 50ي３ ) ！وته

يو . ويcm 10دواړو ！و！و پراخوالى 
 عدده 4-3دهقان ته د اندازه کولو لپاره 

bonding rodsته ضرورت وي . 
 هم د لر－ي ＇خه N-frameهمدارن／ه 

  .جوړ شوى دى
ک３ ي３ پ＋３ موجودي   اوږدوالى لري او په دواړو نهاياتو2-3 m  (main lath) د دې الى اساسي ！و！ه

 د . په واسطه تقويه شوي ديcross poles د دې الى پ＋３ د . اوږدوالى لري cm 90 وي چ３ هر يو ي３
 .ت７ل شوى وي  د يوې ！و！３ په واسطهcarpenter levelاساسي ！و！３ لپاسه په من％ن９ برخه ک３ 

 cm 10 د دوو ستنو＇خه چtube water level ３قاتيدونکى 
  اوږدوالى لرى او د يو شفافm 2.0-1.7پراخ３ او تقريباً 
لوم７ى د پايپ  . ＇خه جوړ شوى دى(hosepipe)قاتيدونکي پايپ 

دغه  .په واسطه د ستن３ په اوږدوالى ت７و دواړه نهايتوه د يوې ！و！３
  .ستن３ بايد له مخک３ ＇خه په خيل اوږدوالى ک３ درجه بندي ولري

  
 1.5-1ى شي چ３ ستنه په الاو که چيرې اندازه ونه لري نو دهقان کو

m ک７ي چيرې چ３ د اوبو سويه د افقي کر＊ى د  لوړوالي ک３ په ن＋ه
له دې وروسته شفاف پايپ د  .اندازه کولو په وخت ک３ ودري８ي
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  . به د هوا پوکا９１ نه ويمطمن کوو چ３ په داخل د پايپ ک３  او له دې ＇خه ＄ان .رن／ه اوبو ＇خه ډکوو
  

ازه کوو او په دواړو د دې په خاطر چ３ يو افقي مستقيم خط رسم ک７و نو لوم７ى يوه مستقيمه کر＊ه اند
 level) له دې وروسته د دواړو مو－و تر من＃ د سوي３ تفاوت .نهاياتو ک３ ي３ مو－ي ！ک وهو

difference)د .＇خه کار اخلومتحرک يا انتقال کيدونکي ！يوب د دې هدف لپاره د  . پيداکوtube 

water level ې درستوو تر ＇و چ３ د مو－يوو لوړوالى تر هغ３ پور. ودروو دواړه پاي３ د مو－و لپاسه
 tubeى شئ چ３ د الپه همدې ډول تاسى کو. دواړه نهاياتونه عين سويه و＊ئtube water levelد

water levelد مو－يو له پاسه ستن３ .سوي３ تفاوت پيداک７وسطه د ميدان د دوو نقطو تر من＃ د  په وا
 د دوو نقطو تر من＃ تفاوت  د دوړو اندازو تر من＃ تفاوت د ميدان.کي８دئ او اندازې ＄ان سره ثبت ک７ئ

  .را＊يئ
  

لوم７ى د . استعمال ک７وboning rodsى شو چ３ الهمدارن／ه د يو افقي کر＊３ د جوړولو لپاره کو
boning rod د دواړو پ＋و د ن＋و تر من＃ يوه مستقيمه کر＊ه رسموو او په ＄اى ي３ متوسطه اندازه 

３ له دې ＇خه يو  لپاسه －ورو چrods په ＄اى کوو او د boning rods د مو－و لپاسه  .مو－ي ！ک وهو
  .يو مو－ى درست ک７يى شي چ３ هرالکس کو

  
   په دواړو حاالتو ک３ ي３ . يوه －＂وره اله دهN-frame د سمولو لپاره contour lines او (slopes)د ＄وړ

  ته د دې ) چوکاټ  (frame او . لپاسه ږدوbench mark د ال３ يوه پ＋ه د لوم７ني .طرزالعمل يو شان دى
 او د .ى شو چ３ په ＄مکه ل８يدلى ويال په چاپير دوران ورکوو نو په داس３ يوه نقطه پيداکوپ＋３

Carpenter levelيو مو－ى د دې نقط３ په ن＋ه کولو لپاره ！ک وهئ او عين . پوک９２ د ن＋و تر من＃ وي 
  .پروسه بيا تکرار ک７ئ م／ر دا ＄ل３ به د شروع نقطه د مو－ي لپاسه وي کوم چ３ ！ک وهل شويدى

  

   (physical layout) نقشه فزيکي ٢.٣

 تصميم نيسي کوم چ３ د اړه په دکرلو د سيستموروسته له دې نه چ３ ساحه برابره شي دهقان د 
orchard layoutپه نامه هم يادي８ي . Orchard layout ، د ＄مک３ په ＄وړ، د خ７وبولو په سيستم 

  :ندې ډول دي الونه ي３ په اساسي فعاليت .تخلي３ او د کرونکو ونو په نوع３ پورې اړه لري
  

داى شي س７ک،  رسموو کوم چ３ کي(base line)د پ＂ي د ＇ن６ې ＇خه يوه مستقيمه کر＊ه  �
  .کي７يا شپول وي

  قايمه زاويه په ن＋ه کول  �
 يو اساسي قطار جوړوي او بله کر＊ه چ３ د اولن９ کر＊３ سره په قايمه زاويه base lineيو  �

  .چ３ اولن９ ونه په هر قطار ک３ کرل کي８يهغه کر＊ه جوړوي په کوم ک３  سير غوره کوي 
� Base linesد ميچ فيته.  د مرجع نقاطو په ډول استعمالوو(tape) د يوې کر＊３ په اوږدوالي 

   .غزوو او په مناسبو فا請لو ک３ مو－ي ！ک وهوو په کومو ک３ چ３ وروسته ون３ کرل کي８ي
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  د باغ نقشه: شکل١٦ 
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

  د باغ دنقش３ لپاره مثلثي نمونه: شکل١٧
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

شکل تعقيبوي  يو منظم orchard layoutعموماً 
د مربع ، مستطيل ، مثلث  کيداى شي دغه شکل

،Hedgerowد  . او نورو په ډول وي
لپاره دوه عمده －روپونه ) ماډلونو(نمونو

 يا شکلونه واړه دهقانان اکثره مربع .موجوددي
مستطيل شکله نمون３ استعمالوي م／ر په عين 

   ماډلونه دquincunx يا hedgerowحال ک３ 
ب توليد لپاره ډير مناس زيات او لوړو حا請التو د

 شاخبري او د(rootstock)  د نيله بو！ي ډول.دي
！ي＂３  .د کرلو نمونه متاثره کوي کولو ميتود هم د

 ماډل لپاره hedgerowاو متوسطه اندازه ون３ د 
  .ډيرې مناسب３ دي
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  د باغ د نقش３ لپاره مربعي نمونه: شکل١٨
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

  د باغ د نمون３ لپاره مستطيلي نمونه: شکل١٩
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

 

   نمونهQuincuxد باغ د نقش３ لپاره : شکل٢٠
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه
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  مثلثد باغ د نقش３ لپاره د متساوي االضالع: شکل٢٢
  نمونه

 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

  د هغه نيال／يو کرل چ３ ري＋３ ي３ لو＇３ وي: شکل٢٣
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  
  
  
  

                             
                             

  
  
  
  

   ميوه جاتو د ونو کرل  د.٤

    برابرول(hole) کرلو لپاره د کوتي د ١٫٤

کوتى وروسته د . ويcm x 60 cm x 60 cm 60   تقريباً بايد(planting hole) د کرلو لپاره کوتي
 د خوسا .＄مک３ د اوبه کولو＇خه وباسئباران او يا د 

 .پا１و سره او ډيران د کوتي د برابرولو مهمه برخه ده
＄که چ３ د اضافي عضوي مواد د خاورې فزيکي 
خواص ＊ه کوي او د ون３ لپاره غذايي مواد تهيه 

-5)س －اډي ډيراني سرې الهر کوتى تقريباً نيم .کوي

10kg)د کله چ３ کوتى کن９ نو بايد  . ضرورت لري ته
 ＇خه (subsoil)ندې خاورې ال د (topsoil)سر خاوره 

بيله ک７ئ او د کوتى په اوږدوالي ي３ په دوه بيالبيلو 
  .＄ايونوک３ واچوئ

   نمونهHedgerowد باغ د نقش３ لپاره : شکل٢١
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008): سرچينه
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  د نيال／ي د کيفيت لپاره معيار:شکل٢٥
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008):سرچينه

 

  د کرل شوى ون３ په چاپير کندوړې: شکل٢٤
-F.Sandor,RoP: سرچينه

Jalalabad(2008) 

 

 په Ferenc Sandorدا تصوير د : سرچينه
  واسطه اخيستل شوى دى

 سره －６ه ه شو نو ډيراني سره د سر د خاورې کله چ３ کوتى اماد
همدارن／ه تاسى .ندې برخه ک３ ي３ واچوئالک７ئ او د کوتي په 

 gr                          single super 250کوالى شئ چ３ د دې سره 

phosphate ندې خاورې ال برخه د  د کوتي پات３.عالوه ک７ئ
(subsoil)د خاورې سويه به د سطح３ د سوي３ . په واسطه ډکه ک７ئ 

 کوتى د يو لر－ين مو－ي په واسطه .＇خه لوړه وي چ３ عادي خبره ده
رلو په ن＋ه ک７ئ او کم تر  کمه درې هفت３ مخک３ د نيالکيو د ک

 په دغه موده ک３ خاوره ک＋يني او ډيراني .＇خه  انتظار  وباسئ
  .سره  پخي８ي

 

 

 

 

 

 

   

  

   نيالول نيال／ي ٢٫٤

د ميوو ون３ عموماً د پسرلي په 
 چ３ د .موسم ک３ خريداري کي８ي

خريداري کولو ＇خه وروسته 
 او که .سمدستي بايد وکرل شي

چ５رې امکان نه وي نو بايد دهقان 
ې خاورې ، د د ونو ري＋３ د لمد

ارې بور او يا د خوسا پا１و په 
  .يطوب３ وساتواسطه مر
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 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008):سرچينه

دا تصوير د : سرچينه
Ferenc Sandor په 
واسطه اخيستل 

  يو ي３ هغه ډول دى چ３ ري＋３  ي３ لو＇３ وي او بل ي３ .ل／ي د نيالولو لپاره  استعمالي８يادوه ډوله ني 
د  يو ＊ه د لو＇و ري＋و د نيال／ي . د يو غون６اري په واسطه پ＂３  ويډول دى چ３ ري＋３ ي３ د خ＂３ هغه
  وي دا خبره ددې mm 16-12قطر) تن３(ډډ

واسطه رو＊انه کي８ي چ３ که چيرې  حقيقت په
  چ３ قطر ي３ ددې  شيداس３ نيال／ي وکرل

کم يا وي نو دا به نسبت هغو ته زر  ＇خه
   .ول８ي８ي

کله چ３ نيال／３ کرل کي８ي نود يو ＄اى کيدو 
 بايد شمال ختي＃ خوا ته (notch)راوتى چوله 

  .تاو شي تر ＇و د لمروهن３ ＇خه بچ شي
  
  :ندې ډول ده ال د کرلو پروسه په  لو＇و ري＋و لرونکو ونود
  

  يو غ کوتى وکن９ چ３ د ري＋و سره تطابق وک７ي  •
 هر هغه ري＋ه چ３ ماته يا قات شوى وي بايد غو＇ه شي  •

  د ！ين／ولو لپاره دوه مو－ي استعمال ک７ئ ( planting board)د کوتي له پاسه د کرلود ت＋ت３  •

 سره جوړ   (central notch) ون３ ډډ کوم چ３ د مرکزي غا＊ي   پر ＄اى دplanting boardد  •
 . پورته ويcm 10-5را＄ي او پيوند ي３ بايد د خاورې د سطح３ ＇خه 

 تر هغ３ پورې بايد کوتى ډک شي چ３ ري＋３ په مکمل ډول پ＂３ شي  •

 په نرم９ سره د ون３ په چاپير خاوره کيمن６ئ  •

  خاوره هواره ک７ئ •
  

  :ندې ډول دى الوي نو د کرلو طرزالعمل ي３ په که چيرې نيال／ى په يو لو＊ي ک３ 
      

    سره تطابق وک７ي root ballد کوتي من％ن９ برخه په کافي اندازه تانه ک７ئ چ３ د نيال／ي د  •
 د نيال／ي ＇خه پالستيکي خلته او يا بل لو＊ى لري ک７ئ  •

 ک３ يو کم عمقه شق اجرا ک７ئ چ３ د ري＋３ انکشاف root ballپه  •
 تحريک شي 

 ＇خه ！ول３ دايروي او تاو شوى ري＋３ په نرم９ سره کش root ballد  •
 ک７ئ 

 په کوتي ک３ ونه نيغه ودروئ •

 ونه په کوتي همغومره ډوبه ک７ئ ＇ومره چ３ په لو＊ي کى ډوبه وه  •

  په مکمل ډول پ شي root ballکوتى تر هغ３ ډک ک７ئ تر ＇و چ３  •

  په نرم９ سره د ون３ په چاپير خاوره کيمن６ئ •
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   کولHeadingکرل شوى نيال／ى: شکل٢٦
-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad(2008) 

  

 د جنبي ＇ان／و سره د نيال／ي شاخبري: شکل٢٧
 F.Sandor,RoP-Jalalabad(2008):سرچينهکول، 

 

 جوړ شي او سمدستي nest يا basin／يو د کرلو د ک７نالرې يوه برخه دا ده چ３ د دواړو ډولونو نيال
 په مرکزي برخه  basinد  . بايد يو متر قطر ولريnest يا basinدغه  .وروسته د کرلو ＇خه ونه اوبه شي

. يال／ي د ودريدو ＇خه مخنيوى وک７ي ج／ه وي تر ＇و په اوبو ک３ د نcm 10ک３ بايد د خاورې سويه 
ت سره د ونو  په ضخامcm 15-8   ک３ دbasinپه  . قطر ولري cm 25وکى ډيرى بايد تقريباً دغه وړ

د  .ظه ک７ي او د －يا وده مانده ک７يوفچ３ د حرارت په مقابل ک３ خاوره محپا３１ ＄اى په ＄اى ک７ئ 
basinشي دغه پروسه د . د قطر اندازه بايد د ون３ د نموسره غ Widening the basin په نامه 

 basinد ون３ په چاپير د  . د اندازې سره يو شان وي(canopy)  چتر قطر بايد د ون３ د８basinي د يادي
  :ندې ډول دى الاهميت په 

  د اوبو د ساتلو لپاره تر ＇و خاورې ته د اوبو نفوذ اسان ک７ي  �
  د سرې ، د ونو د پا１و او نورو غذايي موادو د ساتلو لپاره �
   اسانه ک７ي ندې د و＊و کنترول الcanopyد ون３ د  �

  
 . د جوړولو ＇خه بو！ى سمدستي اوبه ک７ئnest يا basinوروسته د 

 . اوبو ته ضرورت لريliters 30-20تنک９ ونه په هفته ک３ تقريباً 
دغ３ پروس３ ته .نوى کرل شوى بو！ى معموالً حماي３ ته ضرورت لري

staking the treeوايي . stake 1.2 بايد mيا  با１س   اوږد لر－ين
  سره د يو تارپه واسطه  د اته عدد په stakeى بو！ى بايد دتنک .وي

دا خبره په کلکه تو請يه کي８ي د تار او ون３ تر من＃ د  .ډول وت７ل شي
رب７ يوه ！و！ه يا د مقوا کاغذ کي＋ودل شي چ３ د ون３ د زخمي کيدو 

کول د نيال／ي سره کومک کوي تکيه  د ون３ .＇خه مخنيوى وشي
  . ل＋ت３ د ماتيدو ＇خه ساتيچ３ په مناسب جهت نمو وک７ي او

  
ندې ل＋ت３ ونيسي نو د دهقان لپاره الد دې لپاره چ３ ونه 

خو کله .  لوړه غو＇ه ک７يcm 60-50ه چ３ ونهدا ضروري د
س رسيده －ي اهميت ولري نو بايد د ون３ الچ３ ون３ ته 

سره له دې چ３ تازه کرل شوي ون３ . ويcm 90لوړوالي 
نبي اکم وي ج او يا د دې ＇خه cm 9ډډ قطر ي３  چ３ د

که  .نو بايد قطع شي ＇ان／３ نه ورکوي او که چيرته وشي
   ＇خهcm 12 د  ي３قطر

 ٧نبي ＇ان／３ نيسي کوم چ３ بايد د ا زيات وي نو ونه ج
نبي غو！و سره ا اوږدوالي  د دوه په درې ج پهسانتي مترو

  .  انکشاف وک７يscaffold branch دا په دې خاطر چ３ په اينده ک３ .قطع شي
  



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٣٠

  د لمر وهلو ＇خه محافطه: شکل٢٨
-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad(2008) 

 

 لمر وهلو په مقابل ک３ محافظه ک７ئ د لمر وهلو په مقابل ک３ د ونه د
 کوم چ３ په white latex paintون３ د محافظ３ لپاره دهقان بايد 

دغه جوړ شوى مخلوط بايد د خاورې د  .اوبو ک３ نيم نرى شوى وي
و ياو نور ！ول ډډ د متبارزو غو ！ ＊کته تطبيق شي  cm 5سطح３ ＇خه

(dominant buds)  دغه  .په واسطه رن， شي د دې مخلوطپه شمول
پروسه بايد په دوهم موسم ک３ بيا تکرار شي او هغه غ＂３ ل＋ت３ چ３ د 

  . مواجه وي هم رن， شيسرهماسپ＋ين لمر

   کرلو په پروسه ک３ د القاح اداره کول د ٣٫٤

لقاح په د ونو د کرلو د پروسي په جريان ک３ دهقان بايد داسى حاالت رامن＃ ته ک７ي چ３ په اينده ک３ د ا
 Good-selfدغه قاعده د . او د باغ د توليد قابليت زيات ک７ي.عمليه ک３ مشکالت ايجاد نه ک７ي

fertile cultivarsم／ر دا د . لپاره ضروري نه ده self infertile او self sterile cultivar لپاره ضروري 
 ＇خه cultivar   ياpollenizer male treeپه دې حاالتو ک３ د توليد وړتيا د ميوو د بو！و فا請له د  .ده

 په cultivars ممکن په بالکونو ک３ وکرل شي او مختلف Self fertile cultivars .تعينوونکى ده
 بايد  يو په بل cultivars مختلف blackcurrant ، الوبالو، بادام او morelloد  .منتشر ډول کرل کي８ي

 په 請ورت کblackcurrant ３و، بادام او  ، الوبالmorelloد بهي ، .پس３ قطارونو ک３ وکرل شي
   . په قطارونو ک３ په مخلوط شکل وکرل شيcultivarsکيداى شي چ３ 

  
   من＃ د اعظمي فا請ل３ پري＋ودل ترpollinizer جدول د ميوه جاتو د ونو او -٣

   اعظمي فا請لهpollinizer                   دميوه جاتو د ونو ＇خه د 
  ترفا請له په م  (species)نوعه 

  ٢٥  م２ه
 ٢٠  ناک

 ١٠  الوبالو

Morello(self sterile) ٩ 

 ١٦ (self sterile)الوچه

 ٢٠  (self sterile)زردالو

 ٦  بادام

Blackcurrant ٣ 

 ١٠٠  غوز

Chestnut ١٠٠ 

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

  
 په 請ورت ک３ به غوره القاح هغه وخت blackcurrant ، الوبالو او (morello) موريلوself sterileد 

  . يو ＄اى وکرل شيcultivars لپاره برابر cross pollinationرامن＃ ته شي چ３ درې مختلف م／ر د 
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د په خپله القاح کيدونکو : شکل٢٩
 کيداى شي په منتشر cultivarsنوعو 

د الوبالو،موريلو،  . (A)ډول وکرل شي
بادام او بلک کرن(blackcurrant) په 

   (B)يو بل پس３ قطارونو ک３ کرل کي８ي
-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad(2008) 

  

د الوبالو،موريلو، بادام او :. شکل٣٠
بلک کرن(blackcurrant) په يو بل 

 د (C)پس３ قطارونو ک３ کرل کي８ي
 cultivar الوبالو، موريلو، بادام او بهي

ممکن په مخلوط ډول په قطارونو ک３ 
   (D)وکرل شي

-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad(2008) 

  

تالو، زردالو د م２و، ناک، شف: شکل٣١
 کيداى شي په cultivarsاو الوچ３

   (E)بالکونو ک３ وکرل شي
:سرچينه

F.Sandor,RoPJalalabad(2008) 

  

 کيداى cultivarد م３２ او ناک: شکل٣٢
 شي په بالکونو ک３ او د بالکونو تر من＃ د 

Pollenizer cultivars د يو يو قطار سره 
  .وکرل شي

 F.Sandor,RoPJalalabad(2008):سرچينه

   جدول د ميوو د ＄يني انواعو د القاح مشخصات-٤
 species self fertile self sterile) انواع(

     هو       م２ه
     هو      ناک

   هو        الوبالو
  Morello   هو                 هو     

     هو                 هو    الوچه
     استعمال تو請يه کي８يpollinizerهو م／ر د    زردالو
                  هو    شفتالو

    هو                هو    غوز
    هو      بادام

Raspberry     هو م／ر دpollinizerيه کي８ي請استعمال تو     
  Redcurrant   هو                
  Blackcurrant   هو              هو    
  Gooseberry   هو              هو    

               هو ＄مکني توت
    هو             هو    امروت

   Csider (1978): منبع
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   کولغلط او درست شاخبري: شکل٣٣
 F.Sandor,RoPJalalabad(2008):سرچينه

 

   ( Orchard management)د باغ اداره کول . ٥

   (The pruning process)عمليه د شاخبري کولو  ١٫٥

 کول د ون３ د حا請التود اندازې په تعين کولو ک３ يو د ډيرو مهمو فعاليتونود شاخبريد ميوو د بو！و
   : چ３ خبرو ک３ خال請ه کي８يندې ＇لوروال د دې اهميت په .جمل３ ＇خه دى

  
  يو قوي او مضبوط چوکاټ ته انکشاف  ورک７و �
د ون３ غو＊تل شوى شکل د ر１ا د مخنيوي ، د ميوو د انکشاف او د اسانه عملياتو لپاره  �

 وساتو

  نمو تر من＃ توازن تنظيم شي generative او vegetativeد ون３ د  �

 حشرات او ناروغ９ کنترول شي �

  
  :درې اساسي ډولونه موجود دي  کولو د عمل شاخبريد 

Shaping fruit tree: ک３ کول په ＄وانه ونه شاخبري  دغه ډولscaffold branches ته انکشاف ورکوي 
      س رسى ک３ اساني رامن＃ ته کويالکوم چ３ د ميوو د دروند زغملى شي او د ون３ اداره کولو ته په 

   :( selective pruning) کول  شاخبريانتخابي
  .و تر من＃ توازن ساتي نمgenerative او vegetativeکول د ون３ د شاخبري  دغه ډول

Rejuvenation:د شاخبري يو ډول دى چ３ د زړو ونو د ＄وانولو په خاطر اجرا کي８ي  .  
 کولو االت موجود دي قلمي＇لور ډوله د.  کول  پخ３ ون請 ３حتمندې او خيرازه ساتي شاخبريدغه ډول

:  
   secateur کولو بياتي او شاخبريد �
� Pruning shear  

  د ＇ان／و د غو＇ولو لپاره د ارو مختلف ډولونه �

� Jik يا Jeyes د دې مايعاتو په واسطه (  مايعات چ３ د نورو االتو د وين％لو لپاره استعمالي８ي
  )تو له ليارې د ناروغيو او حشراتو د خپريدو ＇خه مخنيوى کي８ي الکولو د اشاخبري د 

 

 وړې ＇ان／３ بايد فقط د يو .کولو لپاره ＄يني قوانين موجود ديبري شاخد ميوو د ونو د درست  
 غو！９ ممکن د ون３ ＇خه خارج .روغ３ غو！９ ＇خه پورته قطع شي

 نو د دې غو！９ ＇خه پيداکيدونک３ ＇ان／ه به د .خواته متوجه وي
 د قطع کولو (shoots) د وړو نودو.ون３ د مرکز په طرف نمو نه کوي

مناسب دى م／ر د غ＂و نودو د قطع   استعمالbypass shear لپاره
کولو د پروسي په جريان شاخبري د  . ډير ＊ه دىanvilکولو لپاره 

  :ک３ درې عام３ غلط９ رامن＃ ته کي８ي 
  د غو！９ سره ن８دې غو＇ول  �
  د غو！９ نه ډير پورته غو＇ول �
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-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad(2008) 

د ＇ان／و درست : شکل٣٤
 او غلط قطع کول

 په مختلفو د ＇ان／３: شکل٣٥
  وضعيتونو ک３ جنبي نودي

 L.Cselotei(1985):سرچينه

د : شکل٣٦
＇ان／و په 
مختلفو 

وضعيتونو 
ک３ د ميوو 

نيول
(L.Cselorei) 

  په مستقيم ډول غو＇ول �
  .７ي درج３ زاويه جوړه ک45 غوره غو＇ول داس３ وي چ３ د ＇ان／３ سره   شاخبرۍد

قطع کيدنه بايد مايله وي تر . ＋ت３ بايد د ډډ سره ن８دې قطع شينسبتاً غ＂３ ل
که چيرې اوبه د ＇ان／３ ＇خه توى نه شي ممکن . ＇و د اوبو تويدو ته اجازه ورک７ي

که چيرې دهقان په مکمل ډول ل＋ته غو＇ه ک７ي ممکن د ون３  .ورسته شي
 نو ل＋ته ممکن که چيرې قطع د ډډ ＇خه ډيره لرى وي. پوستک３ ＇يرې شي

د دې لپاره چ３ غ＂３ ل＋ت３ غو＇３ ک７و نو تو請يه شوى طرزالعمل په . شيورسته 
ندې اليو شق د ل＋ت３ له پاسه او بل ترې . ډول دى چ３ دوه شقونه اجراکي８يدې

ه وروسته له دې ＇ان／ه له بره او ＊کته نه تر هغ３ اره کوو چ３ دواړ.  اجراکي８ي
 ډول مون８ د ＇ان／３ د ماتيدو او د ون３ د په دې. شقونه يو له بل سره يو ＄اى شي

  .پوستکي د ＇يرې کيدو ＇خه مخنيوى کي８ي
  
 او (paint) ، رن， (emulsions) باندې بايد د مستحلب  برخ３شاخبري پهد 

نورو موادو د تطبيق ＇خه مخنيوى وک７و دا ＄که چ３ دوى ممکن د رطوبت د 
ول قطع په ازاده هوا په طبعي ډ .جذب سبب و－ر＄ي او انتان ته الره هواره ک７ي

  .ک３ وچه او رغي８ي
  
 نو ＄که دا ډيره مهمه .کولو پروسه په زياته اندازه د ون３ د فزيولوژي په واسطه متاثره کي８يشاخبري د 

  ده 
  . ب３２ وپيژنوcause-effect کولو ＄ين３  شاخبريچ３ د

ک７ي م／ر غلط  کولو د ميتود انتخاب به په حا請ل ک３ زياتوالى رامن＃ ته شاخبريپه درست ډول د
  .په حا請ل باندې ناوړه نتيج３ ولري ميتود ممکن

  
  : لري (dominance)د ون３ يوه ＇ان／ه دوه ډوله بارزتوب 

  )  top dominance( لوړبارزيت �
   )basal dominance(قاعدوي بارزيت �

Top dominance چ３ د apical dominance ３په نامه هم يادي８ي دا معنا لري چ 
 ＇ان／３ په نهايت هغه غو！９ کومه چ３ د

ک３ موجود وي نظر نورو ＇ان／و ته په قوي 
که چ５رې پورته  .ډول تيغ وهي او نمو کوي

غو！９ لرى شي پات３ غوت９ به هم تيغ 
د دې پديدې په نتيجه ک３ د سر .ووه３

 دا پديده .غو！９ ترنورو لوم７ى تيغ وه３
هغه وخت واقع کي８ي چ３ ل＋ته عمودي 

 درجو 30د قرار ولري او يا د افقي کر＊３ سره 
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 top په basal dominanceکه چيرې ل＋ته افقي وضعيت ولري نو بيا .＇خه لويه زاويه جوړه ک７ي

dominanceسره ن８دې وي نسبتاً غ＂３ او  په دې ډول هغه غو！９ چ３ د ل＋ت３ د بيخ. باندې بارز کي８ي
ي３ سازوي افق سره زاويه چ３ د هغهاو که چيرې د ل＋ت３ .قوي وي اود هغ３ د نمو قدرت هم قوي وي

په اوږدوالي   درجو ته تقرب وک７ي نو دواړه بارزتوبونه په مساوي ډول کار کوي نو ＄که د ل＋ت30３
ندې تاو الدا يو خاص حالت دى که چيرې ل＋ته  د افقي وضعيت ＇خه .！ول３ غو！３ په يو ډول تيغ وهي

ک３ د غو！يو تيغ ه  برخپه دې حالت ک３ دواړه بارزتوبونه خپل تاثير ساتي م／ر د ل＋ت３ د قوس په .شي
 په نامه auxinدغه تاثيرات د يوهارمون په واسطه رامن＃ ته کي８ي د  .اندازه زياتي８ي وهل په زياته

  .يادي８ي
 کله چ３ ل＋ته افقي وضعيت .د سر غو！９ نوموړى هارمون توليدوي کوم چ３ د ون３ نمو تنظيموي

ه دې 請ورت ک３ به د غو！يو تعداد  درجو ＇خه کمه زاويه جوړه ک７ي نو پ30ولري او يا له افق سره د 
  .توليدوي نسبتاً زيات وي کوم چ３ －الن 

  
 مختلف ميتودونه د دې پوه３ په اساس والړ دي اوانتخاب ي３ د توليد کوونکي په هدف  شاخبرۍد

کولو د شاخبري  چ３ د اثير په پوهيدو سره مون８ کوالى شود نبات د نمو د هارمون د ت .پورې اړه لري
＇ان／３ په مختلفو اوږدوالو  .ن ک３ د ل＋تو د غو＇يدو په نتيجه پوه او هغه تجزيه ک７وپروس３ په جريا

که د ＇ان／３ زياته برخه  . د اوږدوالي په نظر ک３ نيولو سره ونه مختلف عکس العملونه ＊يئ.ي８يغو＇
 اوږدې ＇ان／３ په تيغيو وهلو ک３ کمزورى وي م／ر کله چ３ .غو＇ه شي نو د نودو توليد به قوي وي

 باقي .نسبتاً اوږدې ل＋ت３ لن６و ل＋تو ته زيات３ توليدوونکي غو！９ لري .شي قوي کي８يي شاخبر
مانده غو！يو ته به زيات او متوازن غذاي３ مواد ورسي８ي کوم چ３ د هغوى د نمو او انکشاف لپاره 

 هغه به د دې وړتيا .سه کويال د دې پوه３ په لرلو سره دهقان يوه قوي اله تر .مناسب شرايط زياتوي
ى شي ال هغه کو. انکشاف د مرحلو په دوران ک３ به د هغ３ نمو تنظيم ک７يvegetativeلري د ون３ د و

په واسطه ضعيفه ک７ي او ضعيفه ＇ان／３ د لن６ې شاخبري چ３ قوي نمو کوونکي ＇ان／３ د اوږدې 
  .په واسطه قوي ک７يشاخبري 

  
  :يادوونه 

 نو په دې . کي８ي نه غو＇３ شوي برخ３ ته د قطع نوم د ل＋ت３ د پات３ برخ３ اوږدوالي ته راجعشاخبريد 
  . هغه ده چ３ پات３ برخه ي３ لن６ه ويشاخبرياوږده قلمي هغه ده چ３ پات３ برخه ي３ اوږده او لن６ه  ډول 

  .ول غو＇د دې ا請طالحاتو درست تعبير به داس３ وي چ３ ووايو ل＋ته لن６ه يا اوږده
  :د قلمي کولو معمول مستعمل ميتودونه عبارت دې له 

  
   کول د حا請التو اندازه زياتوي شاخبريدغه ډول :  کول بريشاخ 2/3 �
  کول دي شاخبريدا په من％ن９ برخه ک３ :  کول شاخبري يا نيماي３ 1/2 �

 . نمو تنبه کويvegetative کول حا請الت کموي م／ر شاخبري دغه ډول :کول شاخبري 1/3 �
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د ميوو په نيولو باندې د :شکل٣٧
   کولو تاثيرشاخبري
-F.Sandor,RoP: سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

 

دا تصوير د : سرچينه
Ferenc Sandor په واسطه 

  اخيستل شوى دى

يسي نسبت دې ته چ３ ل＋ته  کول د دې سبب کي８ي چ３ ونه وختي ميوه ونغو＇ولد ل＋ت３ نسبتاً اوږده 
 کولو اساسي هدف هميشه دا وي چ３ ونه په وخت ميوه ونيسي م／ر شاخبري  د ون３ د . شيغو＇هلن６ه 

 د canopyهمزمان د ډيرې اوږدې مودې لپاره د لوړ حا請ل د توليد ساتل دي چ３ دا د ون３ د مناسب 
ليمي شرايطو په واسطه  اخري شکل همدارن／ه د اقcanopy د ون３ د .رې ممکن دىالجوړولو له 

 canopyندې دا غوره ده چ３ يوه سسته او زياته تهويه شوي الد مناسبو اقليمي شرايطو  .متاثره کي８ي
 canopyم／ر په وچو ＄ايونو ک３ چيرته چ３ د خاورې غذاي３ محتوي ضعيفه وي، د ون３ د بندې  .ولرو

  .استعمالبه ډير مناسب وي
 

د عمر او په هغه مرحله   د ون３کولو د پروس３ اندازه بايدشاخبري د 
د ون３ د ＇ان／و .ک３ د هغ３ د توليد په نظر ک３ نيولو سره تر سره شي

 او نودو تعداد او د هغوى توزيع بايد د ون３ د ظرفيت سره په توازن
د غيرى ضروري ＇ان／و قطع کول د .ک３ وي تر ＇و هغوى وساتي

و ډول  سره مرسته کوي چ３ د داخل نه خارج ته په يcanopyون３ د 
جنسي په مکمل ډول د قوي ＇ان／و قطع کول د ون３ .سپکه شي

  خواص تنبه کوي م／رپه عين حال ک３ د دې ＇ان／و قسمي قلمي 
  .خواص تنبه کويجسمي کول د ون３ 

  
  
  
  

  کولو د بيرته غو＇ولو تاثيرپه م２و باندې د شاخبري : جدول-٥
         م２ه                                                        

د پا３１   پا３１  نمو
  سطح

  کولود شاخبري   ميوه  －ل  توليدي برخه
 اندازه

cm No. Cm No. No. No. 

 0.7 8 7 789 56 78   (1/3)زياته 

 2.0 14 11 872 65 81   (1/2)متوسطه

 4.0 33 14 898 77 84   (2/3)کمه 

 2.0 16 13 748 60 66  هي＆

  Gyurko (1968): منبع
ت په  کولو پروسه د ل＋تو او نودو د وضعيه د شاخبريعالوه له دې ＇خ

د دغ３ ک７نالرې لپاره مختلف  .لريمهارت سره اداره کولوک３ رول 
  .ميتودونه موجود دي

 دا يوه ساختمان３ حمايه ده چstaking: ３د لر－ي تکيه جوړول يا  •
  . اوږد د لر－ي يا با１س ＇خه جوړ ويm 1.2تقريباً 
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دا تصوير د : سرچينه

Ferenc Sandor په واسطه 
  اخيستل شوى دى

 

په درست او غلط : شکل٣٨
  ډول روزل شوى ＇ان／３

-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2

008) 

 او granadilla دا په عمومي ډول د ان／ورو، :Trellisingيا  جوړولبو！و ته د لر－３ يا فلز تکيه  •
 دى د يو (latticework) دا يو خالص چوکاټ .نورو تاک ماننده ميوو د روزلولپاره استعمالي８ي

 يو ډول دى کوم slat fence دا د .ونو لپاره استعمالي８ي حمايي په ډول د تاک او هغ３ ته ورته
 د باغ د شپول يو trellises. د محافظ３ يا حماي３ لپاره استعمالي８يچ３ په ابتدايي تو－ه د تاک
  .د پخواني ډولونو ＇خه دى

• spreading :  ل＋ت３ د يو پراخ او قويcloth angle سره د cloth pin د استعمال په واسطه 
  پراخ３ شي 

• Propping :  دا يوstake يا support ３／ساختمان دى چ３ د ＇ان 
＄اى په ＄اى کي８ي چ３ هغه د   ک３ندې يا د هغ３ په مقابلال

  .ماتيدلو يا د خوريدلو ＇خه وساتي
• Planting in angle         :  دا دBouche-Thomas او Lepage 

hedge production methodيت دى ＊ه請پيژندل شوى خا . 
د . درجو په زاويه کرل کي８ي45-30نيال／ي د افقي کر＊３ سره 

 خاوره ک３ ژور په ＄اى په  پورېcm 15-10 نيال／ي د غو！９ برخه 
ري＋３ کوي او په   هم په خاوره ک３(scion)په دې ډول زخه .کي８ي

  .رول خپلوي  rootstockتدريج سره د 
• Tying down        :  دغه ميتود دHaagد  او Palmetta hedge د 

 په ＇ير trellising method    دا د.جوړولو لپاره استعمالي８ي
  .حمايوي ساختمان ايستعمالوي

• Arching:في請مثال   د دې ميتود لپاره و 

پورتني ！ول  .ل＋ت３ بيرته شاته تاوي８ي چ３ يو قوس جوړوي. ＇خه عبارت دىLepage hedgeد  •
 خواص او د ميوو د generativeذکر شوي ميتودونه د دې هدف لپاره استعمالي８ي چ３ د ونو 

  .توليد وختي شروع تنبه ک７ي

   )Traditional canopy shapes(معمول کنوپي شکلونه  ٢٫٥

 دغه عملي ميتودونه د ميوو په نوعو، .د ميوو د ونو د روزن３ لپاره مختلف ميتودونه موجود دي
rootstockاو د توليد په غو＊تل شوى شدت پورې ت７او لري .  

  (Natural canopy(طبعي کنوپي 

  چ３ په محلي  د ＇ي７ۍ ون３ ميوه  (chestnut د غوزانو او canopyطبعي 
د داس３ ون３ مون８  .استعمالي８يالً لپاره معمو) ه پر－ى واي３ ډول ورت

＇ان／３ چ３ په  يوازې هغه .طبعي ډول ＇ان／３ نمو وک７يپري８دو چ３ په 
＄ين３ وخت د ل＋تو نري کول د ونو د . کووغلط جهت نمو کوي شاخبري

ته ر１ا تيره شي او   داخلcanopyلپاره هم ضروري دى تر ＇و د  سپکوالي



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٣٧

 لپاره central leaderد : شکل٣٩
  اول او دوهم کال( کولشاخبري
-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

  

دا تصوير د : سرچينه
Ferenc Sandor په 

واسطه اخيستل شوى 
  دى

 لپاره central leaderد : شکل٤٠
  )دريم او ＇لورم کال( کولشاخبري

-F.Sandor,RoP:هسرچين

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

 

  .تخريب شوى او ناروغى ＇ان／３ هميشه بايد قطع شي  .ه اسانه ک７يد ون３ داخل ته تهوي
  

   (Central leader system) سيستممرکزي رهبري 

 لپاره morelloدا سيستم د م３２، ناک، الوبالو، ان％ر، بهي او د 
 دغه .جوړوي －روپونه دغه د ميوو ون３ د ＇ان／و .استعمالي８ي

بي ＇ان／و طبقات ون３ د مرکزي ＇ان／و په چاپير د جنسيستم د 
  .ندې فعاليتونه شامل ديالپه دې پروسه ک３  .جوړوي
د دې سيستم لپاره مون８ يو :  کول د اولني کال شاخبري �

＇ان／３   جنبي5-3داس３ نيال／ي ته ضرورت لرو چ３ 
 کولو ک３ مرکزي ＇ان／３  د اولني کال په شاخبري.ولري

 5-4که چيرې يوه ونه .نيماي３ يا دريم３ برخ３ ته کموو
 ＇ان／３ ولري نومون８ پورتن９ تر ！ولو قوي او جنبي

که چيرې . ＊کتن９ تر ！ولو ضعيفه ＇ان／ه قطع کوو
ضرورت وي نو مون８ بايد جنبي ＇ان／３ د هغوى د 

چ３ مون８ ＇ان／ه غو＇وو نو مون８ د کله . درج３ وضعيت ک３ وساتو45خورولو په واسطه په  
 درجو ＇خه 45که چيرې زاويه د .هغ３ زاويه په نظر ک３ نيسو

او که چيرې زاويه  .کمه وي نوقلمي د پورتن９ غو！９ لپاره کوو
 درجو ＇خه لويه وي نو قلمي د ＊کته خواته پرت３ غو！９ 45د 

مون８ جنبي ＇ان／３ هغه وخت غو＇وو چ３ د هغوى . لپاره کوو
دغه ابتداي３ ＇ان／３  . ＇خه زيات شيcm 90-60اوږدوالى د 

  ＇خه ي３ (shoots)د نودو .به د اولن９ طبقه يا پوړ جوړ ک７ي
باق３ مانده غو！９ به د .قوي ترين دريم３ برخ３ ته غو＇وو

 د shootsد  .＇ان／３ په اولن９ ＇لورمه برخه ک３ پات３ شي
انتخاب په دوران ک３ مون８ بايد چ３ د ضعيفو په ＄اى قوي 

shootsوساتو .  
ک３ ونه د قطع د دوهم کال په دوران :  کول د دوهم کال شاخبري �

دا نا شوني ده چ３ مون８  که نو ＄.شوى برخو ＄اى ډکوي
زمون８ عمده فعاليت به دا وي چ３  .دوهم پوړ ساز ک７و

  .د اولني پوړ خالي ＄اى ډک ک７و
د ون３  په دريم کال ک３ مون８:  کول د دريم کال شاخبري �

د دوهم پوړ ＇ان／３ بايد د .دوهم پوړ يا طبقه جوړو
 د .اولني پوړ ＇ان／و ته په عمودي ډول برابرى شي

 تر (leader branches)د د مشرو ＇ان／و دواړو پوړونو 
 leader branchدغه  . ويcm 100-50من＃ مسافه بايد 
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   heading methodغلط او درست : شکل٤١
 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

  

مون８ بايد ！ول３ هغه ل＋ت３ کوم３ چ３ د  . غو！９ ي３ پات３ شي5-4به دومره قطع شي چ３ 
canopy داخل ته نمو کوي او يا هغه قطع (cross)قطع شي يا له من％ه يوسوو کوي ،.  

د دريم او ＄ين３ وخت د ＇لورم پوړ جوړيدل د مخک３ په :  کول ريم کال شاخبد ＇لورم او پن％ �
  .د ＊کتني پوړونو ＇ان／３ نسبت د پورتنيو پوړونو ＇ان／و ته پراخه وي. ＇ير پروسه تعقيبوي

  . په منظم ډول تر سره شي(thinning)کول د ＇ان／و د بار سپ
  

                                                        
  
  

    
  
  
  
  
  

 Modified or Radical Central(تغير موندلى ياجذري مرکزي رهبري سيستم 

(LeaderSystem   
د دې سيستم شروع هم د .لپاره استعمالي８يغ سره املوک دغه سيستم معوالً د م３２ ، ان％ر، غوز او 

central leader systemتر ！ولو نيغ او قوي . په ＇ير ده shoot په Central leaderکشاف  باندې ان
په دې  .په ډول انتخابي８يخوازه ډوله ＇ان／３  له دريو ＇خه تر پن％و جنبي ＇ان／و پورې د ابتداي３ .کوي

 Central  لکه په(سيستم ک３ نوموړې ＇ان／３ بايد په ＊ه ډول يو له بل ＇خه نه يوازې په افقي ډول 

leader system ( ３د دومره قطع شي نورې ！ول３ ＇ان／３ باي . په عمودي ډول هم قرار ورک７ل شيبلک
 co-dominant primary scaffold branches وروسته له دې ＇خه چ３ . غو！９ ي３ پات３ شي5-3چ３ 

  . لرى کووcentral leaderنو  په مکمل ډول انکشاف وک７ي

   )Combined Central leader System(سيستم متحد مرکزي رهبري 

   central leader systemي د کوم لپاره چ３ دغه سيستم د ميوه جاتو د همغو ډولونو لپاره استعمالي８
   . ته د ر１ا په نفوذ ک３ اسانتيا رامن＃ ته کويcanopy دغه سيستم د ون３ .استعماليده

 په دې ډول د ون３ پورتن９ برخه . به لرى کي８يcentral leader کله چ３ دريم پوړ انکشاف وک７ي نو 
   د ترکيب په open center system او central leader systemخال請ه پاتى کي８ي او ！ول سيستم د 

  .ډول ＊کاري
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ان ک３ د کمزورو د اول کال په دور: شکل٤٢
   کولاو قوي ＇ان／و شاخبري

-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2008) 
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 د ضعيفه نيال／يو شاخبري: شکل٤٣
  کول

-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

 

  )Open Center or Vase System(سيستم خالص مرکزي يا د －لدان شکله 

دغه سيستم په زياته اندازه د شفتالو لپاره استعمالي８ي م／ر ＄ين３ وخت د بادام، زردالو، الوبالو، 
  .ره استعمالي８ي او لوبخارا ونو لپا(nectarine)ان％ر، الوچ３، نازک شفتالو 

                                                                        
د ودې د اولني موسم په شروع :د ودې اولنى موسم  �

 انتخابوو کوم چshoots ３ 6-3ک３ مون８ه 
 باندې بدلي８ي او primary scaffold branchesپه

 په cm 15-10 د (shoots)پات３ ！ول３ نيغ３ نودې
 بايد قطع leader branchاو .وږدوالي غو＇ووا

 په عمودي ډول يو له scaffold branchesدغه .شي
بل ＇خه بيل３ شي او د ډډ په چاپير په مساوي ډول 

＊کتن９ ＇ان／ه بايد د ＄مک３  تر ！ولو .توزيع شي
 scaffold که چيرې. پورته ويcm 60-50＇خه تقريباً 

branchesاته اندازه  د اوړي د موسم په اول ک３ په زي
 په اوږدوالي قطع cm 75-60نمو وک７ي نو دوى بايد د 

 درجو زاويه 45-30 بايد Primary scaffold branches.شي
مه انتخابوئ کوم چscaffold limbs  ３هغه .باندې نمو وک７ي

 هغه نيغ３ غ＂３ .مستقيماً يو د بل له پاسه نموکوي
３ په ډول پري８دئ کوم３ چ３ د يوې حادې  زاوي  مه(limbs)＇ان／３

برخه  ＄که دوى تمايل لري چى د ن＋تلو په. د ون３ سره ن＋تى وي
هموارې يا افقي غ＂３ ＇ان／３ بايد د د  .ک３ کمزوري راشي

scaffold limbورت ک３ چ３   په ډول پرين＋ودل請 شي م／ر په هغه
 که چيرې .نوى نودې ور＇خه پورته او خارج خواته متوجه وي

 او .هغه ＄ايه قطع کي８ي چ３ يوه غو！９ پات３ شينيال／ى کمزورې وي نو جنبي نودې تر 
leader shootکه چيرې نيال／ى .  لرى کووlateral shoots ونه لري نو central shoot بايد 

  .شي پورې قطع (bud)تر ！ولو قوي غو！９ 
  

درې يا ＇لور :  کول  د دوهم او دريم کال شاخبري  �
primary scaffold branches انتخاب ک７ئ په هغه 

د . ک３ چ３ دا کار په تير اوړي ک３ نه وي شوي請ورت
 secondaryعدده7-5دوهم کال په دوران ک３ مون８ بايد

scaffold branches انتخاب ک７و چ３ خالي ＄اى ډک 
 په cm 75-60 د Secondary scaffold branches .ک７ي

اوږدوالي قطع ک７ئ چ３ تر ＇و د هرې دويمي ＇ان／３ 
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   کولد خالص کنوپي شکل لپاره شاخبري: شکل٤٤
 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

 

(secondary branch)عدده دريمي ＇ان／３  ＇خه دوه يا درې (tertiary branches) 
 .سم بايد د هرې اولن９ ＇ان／３ ＇خه دوه ＇ان／３ منشا واخلي سره  د هيل３.انکشاف وک７ي

 secondary قطع کول هغوى ته قوت ورب＋ي چprimary scaffold branches ３د

scaffold branchesور ＇خه شني شي . 

  
 tertiary عدده 12-10 په جريان ک３ نورې د دې مودې:  کول د ＇لورم او پن％م کال شاخبري �

scaffold branchولى پورته خواته په . انتخابي８ي چ３ ون３ ته د －لدان９ شکل وروب＋ي！ 
  .قوي ډول نمو کوونکي ＇ان／３ او نودې بايد لرى شي

                          

                          

                          

                  
  
  
  
  
  

  
  

  )Fruit Bush System(د ميوو د يو ＄اى کيدلو سيستم 

  بايد د ！ي ډول rootstock غوره شوى .دغه سيستم د ميوو د ！ولو ډولونو لپاره مناسب دى

(Dwarf type) Rootstockد نمو په اولني موسم ک３ مون８ دوه ＄ل３ د نوى ودې . له جمل３ ＇خه وي 
موړې پروسه په عين ډول تر هغ３ تکراروو چ３ د ون３ لوړوالى په دوهم کال ک３ نو .نيماي３ قطع کوو

1.5-2.0 mدغه ډول د ＇ان／و غو＇ول د نورو د شنه کيدو سبب －ر＄ي نو ＄که د هغوى  . ته ورسي８ي
 کولو  د راتلونکو کلونو په شاخبري.＄ين３ نودې قطع کوو چ３ د لمر ر１ا ＊کتنيو ＇ان／و ته ورسي８ي

دغه کار په کال . ک３ د ！ولو هغو نودو قطع کول شامل دي چ３ د ون３ د دايمي لوړوالي ＇خه لوړې وي
همدارن／ه ، د پسرلي په سر ک３ چ３ ل＋تو ال －الن نه وي نيولي ، －３２ .ک３ دوه يا درې ＄ل３ سرته رسوو

 نه نيسي قطع ل＋ت３ سپکوو خصو請اً هغه چ３ د ون３ په سر ک３ وي او ورسره ！ول هغه لر－ي چ３ ميوه
  .کوو
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 Slim arbor branch system: شکل٤٥

-F.Sandor,RoP:هسرچين

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

 

   )Intensive canopy shapes(－０ کنوپي شکلونه  ٣٫٥

Productive Arbor Branch System   
 په دې .  دى چ３ د م３２ لپاره استعمالي８يintensive canopy shapeدا تر ！ولو اول پيژندل شوى 

 هر کال نيمايleader ３   د دې وخت په دوران ک３ .سيستم ک３ د ون３ روزل دوه يا درې کاله وخت نيسي
 که چيرې دغه جنبي ＇ان／３ . په چاپير درې پوړونه انکشاف کويleader د . برخه قطع کي８ي2/3يا 

 دغه سيستم په هغه .نورې ＇ان／３ د ون３ ＇خه لرى کي８ي.بيرته قطع نه شي نود افقي سره ن８دې کي８ي
  . د ولريmedium-semi dwarf rootstockونو ډير ＊ه کار کوي چ３ 

  
 strong)قوي نمو کوونکى :  په درې －روپونو ويشل کي８ي rootstock clonesد م３２ : ونه ياد

growing)،   متوسط قوي وده کوونکى(medium-strong growing) او ضعيف وده کوونکى 
(weak growing)دوى د . ډولونه (M)د . سلسله جوړوي (M) سلسله د ان／لستان په East 

Malling(M) په يوه سلسله ک３ د هر يو  .ده ک３ انتخاب شوىclone د پيژندلو لپاره د (M) خه＇ 
 له ليارې اختراع cross breeding ک３ د Merton سلسله په  (MM)د . يو نمبر لريcloneوروسته هر 

 عبارت rootstocksد م２وتر ！ولو مهم . تر من＃ ده120 او 100شوى ده او د هغوى د عددونو سلسله د 
  :دي له 

  
   تر من＃ m 3.0-1.8د :  لوړوالى– M27, M9, M26 : (dwarf)وونکي ضعيف وده ک -
 شاوخوا m 4.0د:  لوړوالى– MM106, M7,M4,MM104,M2: متوسط قوي وده کوونکى -

 ک３ 

   تر من＃   m 5.5-4.7  د:  لوړوالى – MM111, MM109, M10: قوي وده کوونکى  -

   )Slim Arbor Branch System(د نرۍ ميل３ ＇ان／３ سيستم 

ا د م２و د ونو لپاره تر ！ولو زيات توليد کوونکى موجود د
 ونو ته 2,500 دا په يو هکتار ＄مکه ک３ .سيستم دى

 د کرلو ＇خه وروسته بايد central shoot د .اجازه ورکوي
 په اوږدوالي غو＇ه شي اوبايد درې يا cm 90-85ونه د 

له دې وروسته پورته خواته نمو .  ولريshoots＇لور جنب３ 
  ندې وت７لال کيداى شي قطع يا shootsي کوونک
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  د نرۍ ميل３ ＇ان／３ شکل لپاره شاخبري:شکل٤٦
  کول

  د نرۍ ميل３ ＇ان／３ د سيستم پارامترونه: شکل٤٧
 L.Cselotei(1985):  سرچينه

 د فعاليتونو پات３ برخه د نوو . تغير ک７و لپارهshootsمون８ بايد هر کال لرى او يو د راتلونکو. شي
shoots په انتخاب باندې زور 

 کله چ３ د ون３ عمر د پن％ه .اچوي
 centralکالو ＇خه زيات شي نو 

leader بايد فصل په فصل قطع 
استعمال په  د دې ميتود د .شي

واسطه د ون３ توليد کوونکى عمر 
 کالو پورې 12-15

 يا M-9 بايد Rootstock.اوږدي８ي
M-6حمايوي  دا سيستم . وي

ساختمان ته ضرورت لري نو ＄که 
  . پورې ت７وstake په يو central leaderد ون３ 

  
  

       

  

   

  )Hedge System(د کي７ سيستم  ٤٫٥

 دا سيستم . لپاره استعمالي８يmorelloاک، الوبالو، امروت او دغه سيستم په اساسي ډول د م３２، ن
 د ون３ د روزلو په . او کلکو مزو سره جوړي８ي(stake)يو حمايوي ساختمان لري چ３ د پايو الً معمو

 . سره ت７ل کي８ي(wire)دوران ک３ جنبي ＇ان／３ د مزي 

   )Hungarian Hedge System(د هن／ري سيستم 

 سره زيات ورته والى لري دا يوازې په productive arbor branch systemد دې سيستم انکشاف د 
  مسافه m 15حمايوي ساختمان ي３ د دوه متره لوړو پايو ＇خه چ３ په هر .دوو جهتونو انکشاف کوي
 د ونو تر .يو فلزي مزى د پايو يا ستنو د پورتنيو برخو تر من＃ غزيدلى وي.ک３ قرار لري جوړ شوى دى

 دونو د روزلو په دوران ک３ بايد . لرى کي８يcentral leader په دې سويه ک３ .ره ويمن＃ مسافه دوه مت
 له دې . ويcm 40-30 کلونو ک３ د ＇ان／و تر من＃ مسافه 5-4 په اولنيو .＇ان／３ په منظم ډول وت７ل شي

 shoots په دوامدار ډول بايد پورته خواته . ته زياته شيcm 60-50وروسته بايد د هغوى ترمن＃ مسافه 
  .قطع شي
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  هاګ کي７ شکل : شکل٤٨
 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

 

  پالميتا کي７ سيستم: شکل٤٩
-F.Sandor,RoP:سرچينه

Jalalabad,Afghanistan(2008) 

 

  توماس کي７ سيستم_بوچ３: شکل٥٠
 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

  

  )Haag or Belgian Hedge System( هاګ يا بيلجين سيستم 

دا سيستم يو حمايوي ساختمان ته 
 د ون３ د روزلو او هغ３ .ضرورت لري

ته د شکل ورکولو په دوران ک３ 
＇ان／３ په افقي ډول د يو غزيدلي 

د انکشاف .فلزي سيم سره ت７و
کوونکو ل＋تو د سويو تر من＃ مسافه 

60-80 cmوي .  
  
  

                                                           

 

  
 

 )Palmetta Hedge System(بالميتا کي７ سيستم 

Palmetta hedgeيو د اولنيو  hedge type system د
د ون３ جنبي ＇ان／３ د يو په افقي ډول .جمل３ ＇خه وو

 د . درجو په زاويه ت７ل کي８ي45-30ثابت سيم سره د 
 . ويcm 100-80تر من＃ مسافه) مزو(سيمونو

 Bouche-Thomas(توماس کي７ سيستم -بوچ３

Hedge System(  

 درج３ 30په دې سيستم ک３ نيال／ي په خاوره ک３ په  
 v  دوه نيال／ي يو له بل سره مخامخ کي８ي او د .زاويه کرل کي８ي

د پيوند نقطه ي３ د .تورو ته ورته شکلونو يوه سلسله جوړوي
ندې د السطح３ نه 

10-15 cm په 
ژوروالي ＊＋ي８ي 

 ته وړتيا scionکوم 
ب＋ي چ３ ري＋３ 

 جنبي .وک７ي
  ＇ان／３ 

 درج３ زاوي３ په اندازه الندې خوا ته د سيم پورې 30د 
  .او يا يو بل سره ت７ل کي８ي
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  ليپاژ کي７ سيستم: شکل٥١
 L. Cselotei (1985): سرچينه

                                                                  

       Shaped Hedge System (V)شکله سيستم ) V(د 

 درج３ 60 د افقي سطح３ سره primary scaffold branches دوه  . نه لريcentral leaderدا سيستم 
 Secondary . ويcm 80-60 د کي７ لوړوالى . اوږدوالى لريcm 200-150زاويه جوړوي او 

(productive) ان／３ په＇ primary branch 40 باندې يو له بل ＇خه په cm له ک３ ＄اى په ＄اى請فا 
   .دغه ＇ان／３ کيداى شي په افقي ډول وت７ل شي تر ＇و وختي په توليد شروع وک７ي.کي８ي 

  )Lepage Hedge System(ليپاژ کي７ سيستم 

دا .دا سيستم د دهقان لپاره يو ډير دقيق سيستم دى نسبت داس３ يو سيستم ته چ３ د اجرا وړ وي
سيستم په هغه 
باغونوک３ مناسب 
 .چ３ د کور دننه وي

 ونه د افقي سطح３
 درج３ 30سره په 

 او .زاويه کرل کي８ي
جنبي ＇ان／３ ي３ 
تاوي８ي او شاته ت７ل 
کي８ي او قوسونه 

  .جوړوي
  

   (Meadow Orchard) باغ چمن

 په دې سيستم ک３ د ونو －２والى اعظمي وي چ３ په .دغه ډول سيستم دغل３ په ＇ير ميوه جات توليدوي
 د ميوو ！ولو په دوران ک３ د ميوو سره يو . ته رسي８ي70,000يوهکتار ＄مکه ک３ تقريباً د ونو تعداد 

 د اولني کال . او باغ هر دوه کاله وروسته ميوه نيسي.＄اى هغه ل＋ت３ چ３ ميوه ي３ نيولي وي غو＇ي８ي
 تفريق پذيري د کيمياوي موادو په واسطه تحريک fruiting budsميوه نيوونکو ＇ان／و نمو او د 

 د دې وړتيا cultivarsختي ميوه نيوونکي د شفتالو  ＄ين３ و. او په دوهم کال ون３ ميوه نيسي.کي８ي
   .لري چ３ فصل په فصل ميوه ونيسي

  
   کولو او روزلو ميتودونهفو انواعو لپاره د تو請يه شوي شاخبريد ميوه جاتو د مختل:  جدول-٦

   کولو اندازه د شاخبري  د روزلو سيستم  د ون３ ډول 
  کم خالص مرکزي  بادام

ر، خالص مرکزي پر مختللى سن＂رل لي６  م２ه
 او سن＂رل لي６ر 

  متوسط

  زيات خالص مرکزي  زردالو
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  متوسط خالص مرکزي او طبيعي کنوپي  اواکاډو 
  کم خالص مرکزي  الوبالو

ن متوسط طبيعي کنوپي چيس  
  متوسط مرکزي لي６ر او طبيعي کنوپي سترس

  مختلف خالص مرکزي او پر مختللى سن＂رل لي６ر  ان％ر
  کم  مول＂يپل لي６رسن＂رل لي６ر او  امروت

  کم سن＂رل لي６ر مکاډاميا
  متوسط خالص مرکزي او مول＂يپل لي６ر  ام

  کم خالص مرکزي موريلو
  زيات خالص مرکزي نيکتارين

  زيات خالص مرکزي  شفتالو
پر مختللى سن＂رل لي６ر، خالص مرکزي   ناک

 او مول＂يپل لي６ر 

  متوسط

  کم  پر مختللى سن＂رل لي６ر املوک
  متوسط رکزيخالص م  الوچه

  کم سن＂رل لي６ر او مول＂يپل لي６ر  انار
  متوسط خالص مرکزي   الوبخارا

  کم سن＂رل لي６ر او خالص مرکزي  بهي 
  کم پر مختللى سن＂رل لي６ر  غوز

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

   م５وه لرونکو ونو شاخبري د٥٫٥

ه نسبت په زياته اندازه د توليد او د احتياط سره ت７او  کول د جوړ＊ت پد ميوه لرونکو ونو شاخبري
  .لري

  : کولو اساسي اهداف عبارت دي له د دغو ونو د شاخبري
  

  س ته راوړل او ساتلالد زيات حا請ل  �
 د ميوه جاتو د کيفيت ＊ه کول �

  ودې تر من＃ توازن ساتلproductive او vegetativeد  �

   داخل ته د ډيرې ＊３ تهوي３ اسانولcanopyد  �

  داخل ته د مناسب３ ر１ا د توزيع اسانولcanopyد  �

 د حشراتو اوناروغيو کنترولول �

 کولو د پروس３ په دوران ک３ بايد په تيرو کلونو ک３ د قوي غو＇ولو ＇خه د ميوه لرونکو ونو د شاخبري
 له بل پلوه ！ول وچ لر－ي، ډن６رونه، .مخنيوى وشي ، ＄که چ３ د تيرو کلونو لر－ي د －النو غو！９ لري

water shoot داخل خواته يا متقاطع يا يو په بل سوليدونکي نمو کوونک３ نودې، ＊کته، 
  . شي لرونکي يا ناروغه نودې بايد شاخبريزن／يدونک３ ، －３２ يا ميوه نه نيونکي نودې او حشره

  
  . شي د ون３ پورتن９ او خارجي برخه شاخبريد ډيرې ＊３ او مناسب３ ر１ا د توزيع په خاطر بايد
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 (spur)د ونو ＇وک３ : شکل٥٢

 Growing Fruit Trees, Forestry: سرچينه

Commission, Harare, Zimbabwe (2003) 

 

 کولو عوضي د شاخبري: شکل٥٣
  ميتود

-F.Sandor,RoP:سرچينه

  
 په دې . نمو تحريک شيvegetative شي تر ＇و ره بايد ونه په زياته اندازه شاخبريليد لپاد زخو د تو

  .＄اى ک３ د ل＋ت３ د سر پريکولو معمول استعمال مناسب دى

  اضافي او بارلرونکو نودو شاخبري د

د شپ８م ژمي نه وروسته د دې په خاطرچ３ ونه په 
شي نو مون８ بايد د هغه ３ لو＇ه نه مرکزي قسمت ک

 کلن وي دوه ＇ان／３ بيرته  درېچ３ ＇خه ６ونومن
دا کار به د دې سبب شي چ３ نوې ＇ان／３ . قطعک７و

 د ميوه لرونکو نودو .به د ون３ داخل ته شن３ شي
 کول د حا請ل په کيفيت شاخبريانتخاب او د هغوى 

درې ډوله . او د اندازې په ！اکلو ک３ قاطع فکتور دى
و  د دغه درې واړ.اساسي ميتودونه موجود دي

  .ډولونو د زده کولو لپاره شفتالو يو ＊ه ونه ده

   (Alternate pruning method) متناوبه طريقه شاخبريد 

 د ب３ . ته ن８دې ميوه لرونک３ نودې انکشاف وک７يscaffold branchesدلته عمده تصور دا دى چ３ 
 Bearing ه ي３ ديو:  کولو په دوران ک３ مون８ دوه نودې پري８دوشاخبري موسم د (dormant)فعاليته 

shoot او بله ي３ د fallow shootمون８ . په نامه يادي８ي bearing shoot دومره قطع کوو چ３ درې يا 
 تر هغ３ اندازې چ３ دوه يا درې ＊ه انکشاف ک７ى fallow shootپن％ه يا اووه غو！９ پات３ شي او 

انتخاب کوو چ３ د  د ودې په راتلونکي موسم ک３ مون８ د ！ولو هغه نودو ترمن＆ .غو！９ پات３ شي
fallow shoot خه راشنه شوي وي＇ (green selection ) او مون８ د دوو انتخاب شوو نودو ＇خه غير 
  .  ！ول３ قطع کوو

 

 shoot  new fruitددغه دوو د جمل３ ＇خه به پورتن９ نوده  

bearing وي او بله به  new fallow shoot وي کومه چ３ د new 

fruit bearing shoot ندې قرار لريال  ＇خه.  

   )Thread shoot pruning(د ناروغه ＇ان／و شاخبري

دا داس３ يو ميتود دى چ３ په تيزۍ او اسان９ سره يادي８ي م／ر 
دا داس３ ＄اى ته ضرورت لري چ３ د خاورې او اوبو حالت ي３ ＊ه 

 کولو د پروس３ په دوران شاخبريد .او غذاي３ مواد ＇خه غني وي
 اندازې پورې قطع کوو چ３ ک３ ！ول３ ميوه لرونک３ نودې تر هغ３

په راتلونکي کال .(Thread shoot) غو！９ ي３ پات３ شي 10-12
 . غو＇وو چ３ مناسب حاالت ونه لريshootsک３ يوازې هغه 
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   ميتودتر يوې نودې پورې د شاخبري: شکل٥٤
 L. Cselotei (1985): سرچينه

 

  . به بيا دوباره قطع کي８يshootsمناسب ميوه لرونکي 

   ( Pruning to one shoot) کول شاخبري نودې پورې ېتر يو

 پري８دو کوم چ３ تر هغ３ اندازې غوڅ شوى وي shoot نو مون８ يوازې يو کله چ３ دغه ميتود استعمالوو
په دې ډول به نه يوازې .  غو！９ ي３ پات３ وي5-3چ３ د 

 بيخ shoot د بلک３ميوه نيونکي غو！９ ميوه ونيسي 
 د . توليد ک７يshootبه تنبه شي   چ３ نور نوي 

راتلونکي کال په دوران ک３ ميوه لرونکي نودې د هغ３ 
دغه ميتود .  د قوي نودې لپاره غو＇ووپه بيخ ک３

 لپاره د استعمال وړ دى چ３ د cultivarsيوازې د هغه 
  .نودې په بيخ ک３ د －النو غو！９ ولري

 

 

  نيوونکو غو！يو موقيعتو په مختلفو انواعو باندې د ميوه  د ميوه جات:جدول-٧
   موقيعتfruiting buds                                                     د 

  لن６ې نودې   ( long shoot )اوږدې نودې 
 ( short shoot or spur )  

 د spurد 
   مودهژوند

د ميوي د ون３ 
  ډول

جنب３ 
  )اړخي (

  )کلونه (  نهاي３  جنبي   )اخرن９(نهاي３

 ٥  --- -- --- -- -  غ＂３  --- -- --- -- ---  وړې  بادام

 ١٠-٨  غ＂３  --- -- --- -- -  وړې  وړې  م２ه

 ٣  --- -- --- --  غ＂３  -- ----- -- ---   وړې  زردالو

 ١٢-١٠  --- -- --- --  غ＂３  --- -- --- -- --  وړې  الوبالو

  --- -- ---  --- -- --- --  --- -- --- -- -  --- -- --- -- --  غ＂３  ان％ر
Nectarine ３＂٢-١  --- -- --- --  وړې  --- -- --- -- --  غ 

 ٢-١  --- -- --- --  وړې  --- -- --- -- --  غ＂３  شفتالو

 ٨-٦  غ＂３  --- -- --- -- -  وړې  وړې  ناک

  --- -- --  --- -- --- --  --- -- --- -- -  وړې  ＂３غ املوک
 ٨-٦  --- -- --- --  --- -- --- -- -  --- -- --- -- --  وړې  الوچه 

  --- -- ---  --- -- --- --  غ＂３  وړې  غ＂３  بهي
 ١٠-٨  --- -- --- --  --- -- --- -- -  غ＂３  وړې  )تنکى(غوز

 ١٠-٨  غ＂３  وړې      )پوخ(غوز

 C. Ingels-P. M. Geisel- C. L. Unruh, University of California, USA (2002): منبع
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دا تصوير د : سرچينه
Ferenc Sandor په 
واسطه اخيستل 

  ىشوى د
 

   (Thinning fruits) سپکول د بار م５وه دارو ونو د

 .د ميوه جاتو سپکول  د ميوو د ＊ه کيفيت لرلو لپاره يو مهم فعاليت دى
 په دغه حالت ک３ د غذاي３ موادو .＄ين３ وخت ون３ د ميوو ＇خه ډک３ وي

ازنه موجوده د موجوديت او   او د ون３ د ميوو د پخولو قابليت تر من＃ مو
شفتالو، الوچه . په دغه خا請يت ک３ د ونو مختلف ډولونه فرق لري.نه وي

 citrus اوم２ه زيات سپکولو ته ضرورت لري په داس３ حال ک３ چ３ ناک او
  .سپکولو ته کم ضرورت لري

  
  :ندې ک７نالره تعقيب ک７ي الد ميوه جاتو سپکول بايد 

  
شپ８و هفتو ک請 ３ورت  په اولو fruit setد ميوه جاتو سپکول بايد د  �

  .ونيسي
د ون３ خو＄ول به مخک３ د سپکولو ＇خه د غير القاح شوى ميوو په غور＄ولو ک３ کومک  �

 وک７ي  

 ، －３２ او جوړه ميوې ( malformed)د ون３ د لوم７ي ＄ل سپکولو په دوران ک３ بايد خراب  �
  شيشاخبري

  شي  ３ لن６ ډن６ر بايد په موثر ډول شاخبريپه م２و ک �

 ک３ بايد په اعظمي ډول دوه يا درې ميوې پري＋ودل شي  ) وږي(په يو خوشه  �

  
   د م３２ ، شفتالو، الوچ３ او ناک ميوه جاتو د سپکولو لپاره تو請ي:جدول -٨

  د ميوو سپکول  د ميوو د ون３ ډولونه
 ميوې چ３ يوله بل ＇خه مساوي فا請ل３ ولري پري８دئ او هغه وخت په 3-2 کspur ３په يو   م２ه

  ندې خواته ＄وړندې شي  اليوې سپکولو شروع وک７ئ چ３ م
   ک３ يوه ميوه پري８دئ cm 25-20په هر .  د زړي د ويستلو ＇خه وروسته ميوې سپک３ ک７ئ  شفتالو

   ک３ يوه ميوه پري８دئ cm 8-5په هر . د زړي د ويستلو ＇خه وروسته ميوې سپک３ ک７ئ  الوچه
  وه يا دوه ميوې پري８دئهغه وخت په سپکولو شروع وک７ئ چ３ ميوې ＊کته خواته ＄وړندې شي ي  ناک

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

   ون３ تغذيه د ٦٫٥

 د ډيرې سرې ورکول کيداى شي ضررناک واقع .ورکول يوه نازکه موضوع ده) پارو(د ميوو ونو ته سره 
  :ره کوي  ډير عوامل موجود دي چ３ د ون３ غذاي３ ضرورت متاث.شي او سره نه ورکول به ترې ＊ه وي

تنک９ ون３ نسبت پخو ونو ته نايتروجن ته زيات ضرورت لري تر ＇و د ون３ وده تنبه : د ون３ عمر •
  .ک７ي

 د مختلفو خاورو غذاي３ حالت سره فرق لري : د خاورې ډول  •
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د －النو غو！９ په اساسي ډول نايتروجن د ون３ د ذخيرې ＇خه تر : د ون３ د غذاي３ موادو ساتل  •
 سرې ＇خه سه کوي نه د اچول شوى ال

 د ون３ جسامت •

  rootstock او cultivarد ميوې ډول ،  •

 د ون３ د ودې قوت  •

  د حا請ل سره يوه مهمه اندازه غذاي３ مواد د خاورې ＇خه لرې کي８ي : د ون３ حا請ل •
  

   سره د خاورۍ ＇خه د لرې شوى غذاي３ موادو اندازه10MT د ميوې د :جدول -٩
  شوي غذايي موادو اندازه  په واسطه د خاورې ＇خه د لرى 10MTد ميوو د 

 N(Kg)   P2O5(Kg) K20(Kg) CaO(Kg) MgO(Kg)  د ميوې ډول

 2.5 3.4 15.0 2.0 6.0  م２ه

 2.0 3.4 16.0 1.5 5.5  ناک

 2.0 4.0 28.0 6.0 13.0  شفتالو

 Gautier (1979): منبع

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   رول اساسي غذايي موادو د

   :(Nitrogen)نايتروجن
خصو請اً نايتروجن د تنک９ ون３ د انکشاف په دوران ک３ اهميت . متاثره کوينايتروجن د ون３ وده 

م／ر د نايتروجن زياتوالى د . همدارن／ه د ون３ د فزيلوژي د توازن په ساتلو ک３ مرسته کوي.لري
غذايي موادو د غيرموازنتوب، د حجرې د ساختمان د ضعيفوالي، او د خوږو د سوي３ د کموالي 

  ودې اندازه له حده زياتي８ي په داس３ حال ک３ چ３ د －النو او ميوې vegetativeد ون３ . سبب －ر＄ي
ره ال انتاناتو د powdery mildew او fire blight, brown rotد نايتروجن زياتوالى د . اندازه کمي８ي

د نايتروجن کم＋ت د ودې د کموالي چ３ ورسره نودې لن６ې او د هغوى رن， د خاثف شين . هواروي
  .ميوه دې ته تمايل لري چ３ وړه او وختي ورسي８ي. تغير کوي＇خه تر زي７ پورې

  :(Phosphorous)فاسفورس 
 generativeدا د ون３ په . فاسفورس د ون３ د انرژي حالت اود ري＋و د انکشاف سيستم متاثره کوي

په خاوره ک３ د فاسفورس د اندازې کموالى د ون３ د اوبو اخيستنه زياتوي او د .نمو ک３ کومک کوي
   خول３ کيدلوتاو يا
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(Transpiration)کله چ３ ي３ کم＋ت رامن＃ ته شي نو وروستن９ وده .  شدت زياتوي(terminal 

growth)پا３１ ي３ د ساق３ سره .  ي３ محدودي８ي او پا３１ ي３ نازکه وي چ３ غير نورمال تياره رن， لري
  .حاده زاويه جوړوي

  
  :(Potassium)پوتاشيم 

تازه والي دا په پا１و ک３ د اوبو د . توليد او انتقال متاثره کوي) قندونو(پوتاشيم د کاربوهايدريتونو 
د پوتاشيم . د بنديدو او خال請يدو په وظيفه ک３ مهم رول لري(stomates)ساتلو او د پا１و د سوريو

د کم＋ت اعراض ي３ . زياتوالى د نبات په واسطه د کلسيم او م／نيزيم د اخيستلو سره رقابت کوي
دا د پا１و د ＇ن６و په وچيدو باندې . دو د قاعدوي برخ３ په پا１و ک３ تظاهر کويلوم７ى د روان موسم د نو

په زړي لرونکو ميوه جاتو ک３ د پا３１ د وچيدو ＇خه عالوه پورته خواته د پا３１ د اړخيز . پيژندل کي８ي
  . ممکن تظاهر وک７يchlorosis－７－وتي کيدو او

  
  :(Calcium)کلسيم 

د بلوط د کورن９ يو ډول چ３ د مديتران３ په سيمه ک３ شنه کي８ي (  corkingکلسيم د زړي د تريخيد او 
کله ي３ چ３ کم＋ت رامن＃ ته شي نو لوم７ى په تنکيو پا１و ک３ .په کموالي ک３ يوه حياتي غذا ده)

مشاهده کي８ي په دې ډول چ３ د پا３１ ＇ن６ې پورته خواته پياله ډوله کي８ي او د غوړيدلو پا１و د 
  . رامن＃ ته کي８يchlorosis يو شان (interveinal) او د ر－ونو ترمن＃ (veinal)ر－ونو

  
   :(Magnesium)م／نيزيم 

دا د .  په ډول موجود وي(divalent cation)م／نيزيم د خاورې په محلول ک３ د دوه والنسه کتيون
دا د هغه .  په عمليه ک３ د کلوروفيل د يوې برخ３ په ډول دخيل دى(photosynthesis)فوتوسنتيزس 
کله ي３ چ３ کم＋ت رامن＃ . ولو ک３ برخه اخلي کوم چ３ د نبات د ودې لپاره ضروري دىانزايم په فعال

ته شي نو عمده و請في مشخصه ي３ دا ده چ３ د زړو پا１و په اخر ک３ شين رن，  تتوالي کوي،چ３ دغه 
تتوالى د ر－ونو ترمن＃ د پا３１ د قاعدې او من％ن９ برخ３ په طرف پرمخت， کوي چ３ د 

(herringbone)في منظره請غوره کوي و .  
  

   ):Micronutrients(کوچني مغذي مواد 
Feاوسپنه د 

د کلوروفيل په ترکيب . دا په نبات ک３ د عضوي مرکباتو يو جز دى.  په ډول موجود ده+ + +
د اوسپن３ او من／نيز توازن په نبات ک３ ډير حساس دى، او . ک３ د اوسپن３ برخه اخيستل حتمي دي

  دغه توازن د 
Liebig,s Law of Minimumاولني اعراض . د اوسپن３ کم＋ت په نباتاتو ک３ ډير عام وي.  تعقيبوي

په داس３ حال ک３ چ３ د ر－ونو تر من＃ انساج .سه ورکول ديالي３ په    ډيروتنکيو پا１و ک３ د شين رن， د 
نوى پا３１ ممکن په مکمل . خاثف شنه، زي７، يا حتى سپين اوړي او ر－ونه ي３ تياره شنه پاتى کي８ي

  .  وي م／ر ر－ونه وروسته شنه －ر＄يډول ب３ رن／ه
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Mnمن／نيز د 
 phosphate-transferringدا په ميتابوليک فعاليتونو ک３ د .  په شکل موجود دى+ +

enzymes د فعالولو له ليارې برخه اخلي، او د هغه انزايم په فعاليتونوک３ چ３ د فوتوسنتيزس،تنفس 
 په chlorosisد من／نيزد کم＋ت اعراض د . خلياو نايتروجن د ميتابوليزم عملي３ سرته رسوي برخه ا

  . په طرف غزي８يmidribډول عمده ر－ونو تر من＃  د پا３１ د ＇ن６ې ＇خه شروع کي８ي او د پا３１ د 
  

Zn د (Zink)زنک 
 جوړ＊ت indoleacetic acidدا د انزايم وظيفي فعالوي او د .  په ډول پيداکي８ي+ +

-co  وظيفوي auxinزياتو انزايمونو او هارمونونو لکه دا د . کنترولوي کوم چ３ د ون３ وده تنظيموي

factorدى  . Zinc د کاربوهايدرتونو د ميتابوليزم، د پروتين د جوړ＊ت او دinternodal elongation 
کله ي３ چ３ کم＋ت رامن＃ ته شي نو نوى انکشافي پا３１ د نورمال په . لپاره ضروري دى) د ساق３ د نمو(

  .نسبت وړې وي
 منظره غوره rosetteديدو کموالى هغوى يو له بل سره ن８دې ساتي، چ３ په نتيجه ک３ د نودو د اوږ

  .کوي
Cu د (Copper)مس 

دا په نبات ک３ د اوسپن３ سره په توازن ک３ وي، انزايمونه .  په ډول موجود دى+ +
 دا. د مسو کموالى د پروتين په جوړ＊ت ک３ مداخله کوي. فعالوي او د نبات په وده ک３ برخه اخلي

د کم＋ت په 請ورت ک３ . په ري＋و ک３ تجمع کوي او د نايتروجن د ميتابوليزم يوه برخه دهالً معمو
ممکن په نهاي３ . تنک９ پا３１ لن６ې، بدشکله، نرۍ، او په کمه اندازه اوږدې وي چ３ موج３ ＇ن６ې لري

  .قسمت ک３ يو ＇ه برخه وچه شي
  

کاربوهايدريتونو ميتابوليزم دا په نبات ک３ د .  په شکل موجود دىH3BO3 د (Boron)بورون 
دا د حجروي ديوال د جوړ＊ت، د غشا د بشپ７تيا ، د کلسيم د جذب او د قند د . تنظيموي

translocationدا د －ل نيولو، د －ردې توليد، ميوه نيولو، د حجرې انقسام، .  لپاره ضروري دى
  تنک９ پا３１ لن６ې، بد.دهارمون حرکت، د اوبو ارتباط اود نبات نور   زيات وظايف متاثره کوي

ممکن په نهاي３ قسمت ک３ يو ＇ه برخه  .شکله، نرۍ او په کمه اندازه اوږدې وي چ３ موج３ ＇ن６ې لري
  .وچه شي

   (Fertilizing fruit tree) ورکولونو ته سره دارو وه م５

  په واسطه foliar analysisد خاورې د غذاي３ مواودو ضرورت تعينول د خاورې په امتحانولو او 
  .رت نيسي請و

  
   د م３２ د پا３１ تجزيه تعبير ک７ي چ３(range)غذاي３ اندازه :  جدول-١٠

       زياتوالى    نورماله اندازه       کموالى      نشتوالى        مواد
 2.80< 2.80-1.80 1.80> 1.60>  نايتروجن

 o.15 0.15-0.30 >0.30> 0.11>  فاسفورس

 2.00< 2.00-1.20  1.20> 0.70>  پوتاشيم

 3.00< 3.00-1.30 1.30> 0.31>  مکلسي
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 0.40< 0.40-0.20 0.20> 0.03>  م／نيزيم

                                                                 ppm 

 140< 140-22 22> 5>  من／نيز

 100< 100-40 40> 25>  اوسپنه

 25< 25-6 6> 4>  مس

 80< 80-35 35> 11>  بورون

 200< 200-20 20> 6>  زنک

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(د پنسلوانيا د م５وه دارو ونو د توليد الر＊ود کتاب : منبع
 

   د پا１و تجزيه تعبير ک７يnectarineغذاي３ اندازه چ３ د شفتالو او :  جدول-١١
  زياتوالى  نورماله اندازه  کموالى  نشتوالى  مواد

 3.40< 3.40-2.50 2.50> 2.00>  نايتروجن

 0.30< 0.30-0.15 0.15> 0.10>  فاسفورس

 3.00< 3.00-2.10 2.10> 1.70>                 پوتاشيم

 3.50< 3.50-1.9 1.90> 0.50>  کلسيم

 0.40< 0.40-0.20 0.20> 0.03>  م／نيزيم

                                                                 ppm 
 150< 150-19 19> 10>  من／نيز

 200< 200-51  51> 40>  اوسپنه

 25< 25-6 6> 4>  مس

 50< 50-25 25> 11>  بورون

 200< 200-20 20> 6>  زنک

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(د پنسلوانيا د م５وه دارو ونو د توليد الر＊ود کتاب : منبع
 

  غذاي３ اندازه چ３ د ناک د پا３１ تجزيه تعبير ک７ي:  جدول-١٢
  زياتوالى  نورماله اندازه  کموالى  نشتوالى  مواد

 2.40< 2.40-1.60 1.60> 1.35>  نايتروجن

 0.26< 0.26-0.18 0.18> 0.15>  فاسفورس

 2.00< 2.00-0.20 0.20> 0.16>  پوتاشيم

  3.00< 3.00-1.30 1.30> 0.10>  کلسيم
                                                                 ppm 

 0.60< 0.60-0.30 0.30> 0.05>  م／نيزيم

 200< 200-20 20> 5>  من／نيز

 400< 400-50 50> 40>  اوسپنه

 25< 25-6 6> 2>  مس

 80< 80-35  35> 5>  بورون

 200< 200-20 20> 5>  زنک

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(د پنسلوانيا د م５وه دارو ونو د توليد الر＊ود کتاب : منبع
  

  غذاي３ اندازه چ３ د الوبالو د پا１و تجزيه تعبير ک７ي:  جدول-١٣
  زياتوالى  ازهنورماله اند  کموالى  نشتوالى  مواد

 3.30< 3.30-2.30 2.30> 2.00>  نايتروجن



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٥٣

 0.38< 0.38-0.23 0.23> 0.20>  فاسفورس

 1.90< 1.90-1.00 1.00> 0.80>  پوتاشيم

 2.60< 2.60-1.60 1.60> 0.30>  کلسيم

 0.65< 0.65-0.49 0.49> 0.03>  م／نيزيم

                                                           ppm                     
 150< 150-18 18> 5>  من／نيز

 250< 250-50 50> 40>  اوسپنه

 25< 25-6 6> 3>  مس

 80< 80-39 39> 5>  بورون

 200< 200-20 20> 5>  زنک

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(د پنسلوانيا د م５وه دارو ونو د توليد الر＊ود کتاب : منبع
  

   ډول ！س کوو د غذاي３ موادو په ډول پورې اړه لريد غذاي３ موادو د ا！کل کولو په وخت ک３ چ３ کوم
   غذاي３ موادو لپاره تو請يه شوى تجزيهد: جدول-١٤

                                تو請يه شوى تحليل    د غذاي３ موادو ډول
  تحليل＇و پا１يزه يا ＇لور پا１يزه   نايتروجن

   تحليلfoliarيا د خاورې تحليل يا د   فاسفورس
   تحليلfoliar خاورې تحليل يا د يا د  پوتاشيم
  د خاورې تحليل  کلسيم

   تحليلfoliarيا د خاورې تحليل يا د   م／نيزيم
   تحليلfoliarيا د خاورې تحليل يا د   بورون

   تحليلFoliar  مس
   تحليلFoliar  زنک

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

  
که چيرې د .  په 請ورت ک３ هميشه ډيراني يا نباتي سرې تطبيق کوود ميوه جاتو ونو ته د سرې ورکولو

او که .  ډيراني سره اچووMt 15-10سرې تطبيق هر کال 請ورت نيسي نو د ＄مک３ په هر هکتار ک３ 
چيرې هر دوه کاله پس 請ورت ونيسي نود ＄مک３ په هر هکتار ک３ د سرې غو＊تل شوى اندازه د 

  . تر من＃ دىMt 45-20ه د خاورې د حاالتو په نظر ک３ نيولو سر
  

 د ميوې د يو بو！ي په سر د سرې تو請يه شوى اندازه:  جدول-١٥

  د ميوې د يو بو！ي په سر د سرې تو請يه شوى اندازه
  وخت ونه/ Kgمقدار په  کال

  تر پا３１ وليدو پورې هره مياشت 2.5-2.0  اول
   د غو！９ د چاودلو＇خه تر پا３１ وليدو پورې هره مياشت 3.0-2.5  دوهم
  د غو！９ د چاودلو＇خه تر پا３１ وليدو پورې هره مياشت 4.0-3.0  دريم

   وروسته د ميوو ！ولولو ＇خه - وروسته له شپ８و هفتو- د غو！９ چودل 40.0-35.0   پن％م- ＇لورم
   وروسته د ميوو ！ولولو ＇خه- وروسته له شپ８و هفتو- د غو！９ چودل 50.0-40.0   اووم-شپ８م

   وروسته د ميوو ！ولولو ＇خه- وروسته له شپ８و هفتو- دلد غو！９ چو 60.0-50.0   نهم- اتم
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   وروسته د ميوو ！ولولو ＇خه- وروسته له شپ８و هفتو- د غو！９ چودل 65.0-55.0  لسم نه هغه خوا
 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع

 

ډول عالوه په س،پوتاشيم او م／نيزيم خاورې ته د ＄مک３ د عالوه کولو نايتروجن، فاسفور
 د  په پا１و عالوه کول.کي８ي،کومه چ３ د دې غذاي３ موادو د تطبيق لپاره يوه موثره الره ده

 ＄مک３ له ليارې د سرې م／ر دوى کيداى شي د. بورون،زنک،مس او من／نيز لپاره تو請يه کي８ي
  .ي په ډول هم تطبيق شي خو په دې 請ورت ک３ به د پاملرن３ وړ لوړ مقدار ته ضرورت ولراستعمال 

  
مون８ هر ډول نايتروجن .  ده140gr-130 د ＄وانو ونو لپاره د نايتروجن د تطبيق اندازه په هره ونه تقريباً 

 Ammonium nitrate او Urea، Ammonium sulfateلرونک３ سره تطبيق کوالى شو خو مون８ بايد د 
سره . وي ＇خه ＊کته 6.0 اندازه د PHد استعمال ＇خه خوداري وک７و که چيرې د خاورې د 

(fertilizer) مون８ بايد د دې حقيقت ＇خه .  هفت３ مخک３ تطبيق شي6-4  بايد د －النو د ويستو ＇خه
ا－اه وسو چ３ د دې نايتروجن زياته اندازه په واقعي ډول د ونو په پا１و ک３ تجمع کوي چ３ د ون３ د 

  . اندازه تهيه ک７يدغه ذخيره به د ميوو د نيولو لپاره د نايتروجن ضروري. ذخيرې اندازه زياتوي
  

د فاسفورس تطبيق هغه وخت ضروري دى چ３ په يو هکتار ＄مکه ک３ په خاوره ک３ د فاسفورس 
 %0.18د پا１و د تجزي３ د اندازې سويه که په م２و اوناکونوک３ د .  ＇خه کمه وي112Kgمحتوي د 

ه الوچو ک３ د  ＇خه او پ%0.23 ＇خه،په الوبالو ک３ د %0.15 ک３ د nectarines＇خه،په شفتاالنو او 
فاسفورس د کال په هر وخت .  ＇خه کمه وي نو دا د فاسفورس لپاره ضرورت راپه －وته کوي0.09%

  .ک３ تطبيق کيداى شي
 همدارن／ه پوتاشيم هم د کال په هر وخت ک３ تطبيق کيداى شي که چيرې د پا３１ تجزيه د پوتاشيم 

  . سره استعمال ک７وى شو چ３ هر ډول پوتاشيم لرونکىالمون８ کو. سويه کمه راو＊يئ
ى الکه ضرورت وي نو کو. د کلسيم ضرورت د خاورې د نمون３ د امتحان کولو په واسطه تعين کي８ي

 مياشت３ مخک請 ３ورت 12-6د چون３ تطبيق بايد د کرلو ＇خه . شو چ３ خاورې ته چونه ورعالوه ک７و
  .ونيسي

  
يزيم نسبت دپوتاشيم د د م／نيزيم د تطبيق ضرورت هغه وخت رامن＃ ته کي８ي چ３ د خاورې د م／ن

percentage base saturation د ). د پا３１ د تجزي３ لپاره پورته جدول و－ورئ( ＇خه کم وي2.0 ته د
 ولري تو請يه کي８ي چ３ د تطبيق Magnesium sulfateتطبيق لپاره د سرې هغه ډول چ３ 

  . ده11.5Kg-11 ي３ د يو هکتار ＄مک３ لپاره د (dose)اندازه
موسم ک３ د استراحت په مس او زنک .   په ډول تطبيقي８يfoliar applicationبورون،زنک او مس د 

(dormant season)او بورون د کال په هر وخت ک３ تطبيق .  يا وروسته د ميوو ！ولولو ＇خه تطبيقي８ي
  .ى شوالکو
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دا تصوير د : سرچينه
Ferenc Sandor په واسطه 

  اخيستل شوى دى

   ونو خ７وبول م５وه دارود ٧٫٥

اولنى . د ميوو دونو د خ７وبولو لپاره درې بحراني وختونه موجود دي
＄وانو ونو ال . وده ي３ د باغ د تاسيس ＇خه وروسته اول دوه کلونه ديم

ري＋３  ژورې نه وي ننيست３ او د اوبو د موجوديت سره ډير حساس 
کرونکي واي３ چ３ که چيرې يوه ونه د يونيم کال لپاره ژوندۍ پات３  .وي

دوهمه موده د －النو . شي نو د باقي کلونو لپاره به هم ژوندۍ پات３ شي
د . رحله ده او دريمه موده د ميوو نيولو او انکشاف مرحله دهنيولو م

 ＇خه تعين evapotranspiration rateاوبو د ضرورت اندازه د باغ د 
کي８ي کوم چ３ د خوله کولو او تبخير په واسطه د ضايع شوو اوبو حجم 

 تعين ک７و (evaporation rate)د دې لپاره چ３ د تبخير اندازه . را＊يئ
 measured) س＂ن６رد وا＊ه د تعين شوي تبخير اندازې نو مون８ د يو

evaporation rate) ３ ميوې د請خه استفاده کوو او هغه د يوې خا＇ crop factorسره ضربوو .  
                                                                                    Kc x ETo = ETcrop 

                                                               چيرې چ３،                         
                                                                      ETcrop= Crop water need      

                                                                                Kc= Crop factor          

                                ETo= Reference crop evapotranspiration                   

   اندازه ک７و نو مون８ د و＊و په پ＂ي ک３ قايم شوىstandard grass evaporation rateد دې لپاره چ３ 
evaporation panاستعمالوو  .Evaporation pans د reference crop evapotranspiration په باره 

  .ک３ درست معلومات برابروي
 

  د فصل ضريب او د فصلونو اعظمي لوړوالى:جدول -١٦
Single (Time-averaged) crop coefficients and maximum height of 

crops 

لوړوالى په  Kinitial Kmid Klate  د ون３ ډول
   (m)متر

      د حاره منطقو ميوې او ون３

 3.0 1.00 1.10 0.50  اول کالکيله 

 4.0 1.10 1.20 1.00  کيله دوهم کال

 1.00 1.05 1.05 3.0   (cacao)ککاو

    Coffee bare ground 0.90 0.95 0.95 2.0-3.0 

Coffee weed ground cover 1.05 1.10 1.10 2.0-3.0 

 0.90 0.95 0.95 8.0   (date palm)کجوره 

 0.95 1.00 1.00 8.0   (palm trees)د خرما ون３ 

 bare soil 0.50 0.30 0.30 0.6-1.2اناناس 

 grass cover 0.50 0.50 0.50 0.6-1.2اناناس 

 10.0 1.00 1.00 0.95  د رب７ ونه
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Single (Time-averaged) crop coefficients and maximum height of 
crops 

لوړوالى په  Kinitial Kmid Klate  د ون３ ډول
   (m)متر

 non-shaded 0.95 1.00 1.00 1.5چاى 

 shaded 1.10 1.15 1.15 2.0چاى 

      ان／ور او توتان

 1.5 0.50 1.05 0.30  توتان

 table 0.30 0.85 0.45 2.0ان／ور 

 wine  0.30 0.70 0.45 1.5-2.0ان／ور 

Hops 0.30 1.05 0.85 5.0 

      د ميوو ون３

 no ground cover 0.40 0.90 0.65 5.0بادام 

 no cover,frost 0.45 0.95 0.70 4.0م２ه 

 no cover,no frost 0.60 0.95 0.75 4.0م２ه 

 active cover,frost 0.50 1.20 0.95 4.0م２ه 

 active cover,no frost 0.80 1.20 0.85 4.0م２ه 

 no cover,frost 0.45 0.95 0.70 4.0م２ه 

 no cover,no frost   0.60 0.95 0.75 4.0م２ه 

 active cover,frost 0.50 1.20 0.95 4.0م２ه 

 active cover,no frost  0.80 1.20 0.85 4.0م２ه 

 no cover, frost 0.45 0.95 0.70 4.0الوبالو 

 cover,no frost  0.60 0.95 0.75 4.0 الوبالو 

 active cover, frost 0.50 1.20 0.95 4.0 الوبالو 

 active cover,no frost  0.80 1.20 0.85 4.0 الوبالو 

 no cover, frost 0.45 0.95 0.70 4.0ناک 

 no cover,no frost  0.60 0.95 0.75 4.0ناک 

 active cover, frost  0.50 1.20 0.95 4.0ناک 

 active cover,no frost  0.80 1.20 0.85 4.0ناک 

 no cover,frost 0.45 0.90 0.65 3.0زردالو

 no cover,no frost  0.55 0.90 0.65 3.0زردالو

 active cover,frost  0.50 1.15 0.90 3.0 زردالو

 active cover,no frost  0.80 1.15 0.85 3.0 زردالو

 no cover,frost  0.45 0.90 0.65 3.0الوشفت

 no cover,no frost  0.55 0.90 0.65 3.0شفتالو

 active cover,frost  0.50 1.15 0.90 3.0 شفتالو

 active cover,no frost  0.80 1.15 0.85 3.0 شفتالو

 no cover,frost 0.45 0.90 0.65 3.0مندکه
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ه په ＄مکه د هغ３ د پخ３ ون３ د بخار فيصدي په مقابل:شکل٥٥
  سيورى سره 

 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

Single (Time-averaged) crop coefficients and maximum height of 
crops 

لوړوالى په  Kinitial Kmid Klate  د ون３ ډول
   (m)متر

 no cover,no frost  0.55 0.90 0.65 3.0مندکه

 active cover,frost  0.50 1.15 0.90 3.0 مندکه

 active cover,no frost  0.80 1.15 0.85 3.0 مندکه

 no ground cover 0.60 0.85 0.75 3.0امروت 

Citrus,no cover 70% canopy 0.70 0.65 0.70 4.0 

Citrus,no cover 50% canopy  0.65 0.60 0.65 3.0 

Citrus,no cover 20% canopy  0.50 0.45 0.55 2.0 

Citrus, cover 70% canopy  0.75 0.70 0.75 4.0 

Citrus, cover 50% canopy  0.80 0.80 0.80 3.0 

Citrus, cover 20% canopy  0.85 0.85 0.85 2.0 

 10.0 1.00 1.00 1.00  جلغوزي ون３

 0.40 1.05 1.05 3.0 (Kiwi)کيوي

 5.0-3.0 0.70 0.70 0.65  زيتون

 5.0-3.0 0.45 1.10 0.40  پسته

 5.0-4.0 0.65 1.10 0.50  غوز

 B.C. Allen-L.S. Pereira-D. Raes-M. Smith (1988), Crop evapotranspiration-Guidelines for: منبع

computing crop water requirement, FAO, Rome  
  اور＊تد خ７وبولو د اوبو ضرورت به مساوي وي د فصل د اوبو دضرورت منفي موثر 

  
  ندې کتاب و－ورئالد ميوو د ونو د خ７وبولو په باره ک３ د زياتو معلوماتو د حا請لولو لپاره : يادونه

The manual of irrigation, Perennial crop support series, Publication No.2008-002-AF  
 نظر د پخو canopyد ＄وانو ونو نسبتاً وړه 

 سبب evapotranspiration ته د کم canopyونو
 د canopy－ر＄ي چ３ دا مون８ په ＄مکه باندې د 

د ＄وانو ونو . ى شوالسيوري ＇خه تخمين کو
evapotranspiration په دې ډول ＊ودل کي８ي  :

 فيصدي په evapotranspirationد پخو ونو د 
مقابله د ＄وان３ ون３ د سيوري فيصدي په ＄مکه 

د تخمين لپاره دغه ارتباط په يو ډيا－رام . باندې
  . ＊ودل شوى دىک３

！ول３ تازه کرل شوې ون３ بايد په بشپ７ه تو－ه اوبه 
د .  په چاپيرخاوره ک＋ينيroot ballشي تر ＇و د 

دې لپاره چ３ د غيرهوازي حاالتو ممانعت وک７و نو 
د ＄وانو ونو د خ７وبولو لپاره تو請يه شوى ميتود . خاوره ممکن د اندازې نه زياته لنده ونه ساتل شي

 په شکل (doughnut) بايد په غوړو ک３ د پخ３ شوى ډوډۍ Basin.  دى basin irrigated methodد
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  د ميوو د ونو لپاره د سطح３ د اوبولو سيستم: شکل٥٦
 F.Sandor,RoP-Jalalabad,Afghanistan(2008):سرچينه

 

 اندازه بايد په کمه اندازه د کرلو د سوري basinد . جوړ شي تر ＇و اوبه د ډډ د طرف ＇خه تخليه شي
(planting hole)په دې ډول به اوبه د ري＋و ！ولو ساح３ ته او ل８ د هغ３ نه وراخوا ته .  ＇خه پراخه وي

  . په هفته ک３ يو يا دوه ＄ل３ ډک شيbasinد ري＋و د تاسيس پورې بايد . ８يورسي
  

 border ، basin ، furrow، sprinklerد ميوو د ونو د اوبولو لپاره ډير عام د خ７وبولو سيستمونه د 
ندې کتاب ک３ واضح او الدغه ！ول سيستمونه په .  سيستمونو ＇خه عبارت ديmicro irrigationاو

 .the manual of Irrigation,Perennial crop support series,Publication No:تشريح شوي دي

2008-002-AFG  
  : يوه ونه د ودې د موسم په دوران ک３ د درې ＄ل３ اوبو د استعمال د مودو ＇خه و＄ي

ع کي８ي او هغه وخت دغه مرحله د غو！９ د چاودلو ＇خه شرو: د اوبو د زيات استعمال موده �
دغه تعريف د زردالو .  نودو اولنى －روپ په مکمل ډول انکشاف وک７ي چ３ دون３ دختمي８ي 

ک３ د جسمي ودې دوره اوشفتالو لپاره د تطبيق وړ  نه دى ＄که چ３ دغه ډول ون３ په ！ول 
د دغ３ مرحل３ په . نودو ته انکشاف ورکوي

دوران ک３ د اوبو ضرورت په تدريجي ډول د 
evapotranspiration د تمايل او د canopy د 

په . جم د زياتيدو زياتي８ي سره سم زياتي８يح
د ظاهري شکل جوړيدو دې مرحله ک３ دوه مهم 

    branch development:شامل ديمرحله 
 که چيرې په کافي . د －ل او ميوې د جوړيدو مرحلهاو

اندازه اوبه موجودې نه وي نو ميوو نيول به 請ورت ونه 
  .نيسي

  
 ＇ودا د : د اوبو د اساسي استعمال مرحله �

د اوبو استعمال . مرحله دهپا１يزه انکشاف 
 foliarاعظمي اندازې ته رسي８ي ＄که چ３ د 

حجم زيات وي او حرارت د ودې په ！ول موسم 
ک３ تر ！ولو نه د زيات３ اندازې 

evapotranspirationپه دې .  سبب －ر＄ي
مرحله ک３ د اوبو نشتوالى د ميوې انکشاف په 

و،زردالو او زياته اندازه متاثره کوي او په الوچ
  .شفتالو ک３ د ميوې د غور＄يدو سبب －ر＄ي

په دې مرحله ک３ د : د اوبو دکم استعمال موده  �
حرارت درجه ＊کته کي８ي، ور＄３ لن６ې وي او 

نو ＄که د اوبو ضروري . پا３１ وچ３ او لوي８ي
 .اندازه کمي８ي
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   (Pest and disease management) او ناروغيو اداره کول افتونو د ٨٫٥

مناسب . صلونو په ＇ير د ميوو باغ د حشراتو او ناروغيو په واسطه په زياته اندازه متاثره کي８يد نورو ف
  :دغه د کنترول په اندازو ک３ پن％ه ک＂ه －وري شامل３ دي. کنترول د توليدي تکنالوژۍ مهمه برخه ده

  
 مقاوم او په دغه اندازو ک３ د. زرعي کنترول د کرونکي په سلوک او اداري عادتونو پورې اړه لري

موثر کنترول، هرزه بو！و 請حي کرونکو موادو استعمال،د ساح３ په واحد ک３ د ونو مناسب －２والى، د 
  ...   د ناروغيو د خپريدو مخنيوى او نور

تيار چ３ دا عبارت دى له . بيولوژيکي کنترول د حشراتو او ناروغيود طبعي د＊منانو ＇خه کار اخلي
  .＇خه＊کاريانو او خوړونکو
ي کنترول ساده دى لکه د غ＂و حشراتو وژل او د ون３ ＇خه د مرضي ＇ان／و لرى کول او ميخانيک

  .سو＄ول
 ، وا＊ه  (fungicides) ، فن／س وژونکو(insecticides)په کيمياوي کنترول ک３ د حشره وژونکو

کيمياوي .  او د نور موادو استعمال دى(nematicides) ، چنجي وژونکو(herbicides)وژونکو
  .ن خطرناک وي نو ＄که د هغوى استعمال احتياط او توجه ته اړتيا لريکنترول ممک

  .قانوني کنترول  د قرنطين د قوانينو او د حشراتو او ناروغيو د معياري وقاي３ په معنا دى

   ９ناروغ

فن／سي، باکترياوي، وايروسي ناروغتياوې او : په ناروغيو ک３ ＇لور اساسي －روپونه شامل دي 
 ＇خه چ３ د دوى سبب －ر＄ي نه دى اي＋ودل شوى agent د ناروغ９ نوم د هغه .بيولوژيکي ب３ نظم９

  . د هغ３ د  اعراضو ＇خه اي＋ودل شوى دىبلک３
  

  :ندې ډول ديالد في／سي ناروغيو ډير عام اعراض په 
         

چ３ د نباتي نسج د نرميدو او بد . د ون３ مختلف３ برخ３ خراب３ او ورستي８ي: ورستيدل �
  .يبوى په واسطه مشخص کي８

مختلف رن／ه داغونه چ３ اندازه ي３ زياتيدونکي وي په پا１ه ک３ را : د پا１و داغونه �
 .＊کاره کي８ي او د يو زي７ سرحد په واسطه احاطه شوى وي

 .ندينيو مخونو ک３ موجود ويالزن， يا فلزي رقمه داغونه د پا１و په : زن， �

ندينيو ال په دا د زي７ ＇خه تر تور پورې رن／ه داغونه دي چ３ د پا１و : (scab)پترى �
دغه داغونه په ميوو ک３ هم را＊کاره کي８ي چ３ په هغ３ ک３ د . مخونو ک３ موجود وي

 .درزونو او کلکيدو سبب －ر＄ي

� Powdery mildew)دا د پا１و په پورتن９ سطحه رو＊انه رن， پوډر دي:)خاکسترک . 

� Downy mildew: ندين９ سطحه خ７ رن／ه نرمه نمو ده چ３ په پورتن９ ال دا د پا１و په
 . سبب －ر＄ي(dead spots) داغونوه ک３ د م７و سطح
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� Damping-off:په دې ک３ د ډډ بيخ وچي８ي او نيال／ى راولي８ي.  د نيال／ي ناروغي. 

  
  :  ندې ډول ديالد باکترياوي ناروغيو ډير عام اعراض په 

    
 او شوړيدنه په ＇ان／و ک３ را＊کاره کي８ي او د ون３ (bumps)پ７سوبونه : (canker)شوړيدنه �

دا معموالً په پا１و باندې د وړو نصواري . کي باندې د ژاولو د تويدلو سبب کي８يپه پوست
  .رن／ه داغونو سره يو ＄اى وي

 دا په پا１و باندې نصواري رن／ه داغونه او ساح３ دې چ３ د پا３１ د ＇ن６ې ＇خه د :سو＄يدنه �
 .داخل په لور وده کوي

. وروسته په تور رن， اوړيدا په پا１و باندې رو＊انه رن， ساح３ دي چ３  : (spots)داغونه �
 .په ميوو ک３ دغه داغونه وچي８ي او چوي

  
  :ندې ډول ديالد وايروسي ناروغيو ډير عام اعراض په 

       
په دې ک３ پا３１ په وړو زي７و او شنو ！و！و باندې پو＊ل شوي وي چ３  : (mosaic)موزايک -

  . سره يو ＄اى موجود ويdwarf syndromeد
- Woodiness : ې او تاوې شوي وي چ３ ورسره په هغوى باندې رو＊انه رن， په دې ک３ پا３１ وړ

 .ميوه وړه او ب３ رقمه وي. چويلر－ين ！وکرونه د ميوې په پوستکي باندې . موجود وې！وکرونه 

- Greening :  په دې ک３ پا３１ وړې او زي７ې وي چ３ شنه ر－ونه لري او دdwarf syndrome سره 
ميوه نه پخي８ي او خامه او ب３ رقمه . بيرته مريتنک９ نودې . پا３１ او ميوې ولي８ي. مل／رى وي
 .پات３ کي８ي

د ون３ . په دې ک３ په ميوه باندې شن３ او نصواري رن／ه حلق３ وي : (ring spots)حلقوي داغونه -
 .وده په ！په ودري８ي

 )Pests (افتونه

 دوى ممکن مرغان، تى لرونکي، حشرات، چنجيان.  دي چ３ د نباتاتو ＇خه تغذيه کي８يحيواني افت
. حشرات د ون３ په ！ولو برخو باندې حمله کوي. ندې نيسيالچنجيان د ون３ ري＋３ د حمل３ . او نور وې

حشرات په دوه ډوله د تخريب سبب .  الروا د تخريب سبب －ر＄ي(nymph)د ＄وان３ حشرې الً معمو
  . په واسطه(sucking) او بل د رولو(chewing)يو د ژولو : کي８ي

، (grasshoppers) ، ملخانو(beetles) د －ون／＂وډير عام د پا１و ژوونکي حشرات
 codling  او bollworms ، fruit fly larvae ＇خه، د ميوو ژوونکي حشرات د (caterpillars)پيشکو

mothsخه، د ري＋و او لر－ي ژوونکي حشرات د وينو او＇ wood borers خه، د ډډ ژوونک３ حشره د＇ 
cutworms خه، د زړو ژوونک３ حشره د＇ weevils خه او د －النو ژوونک３ حشره د＇ CMR beetles 

  .＇خه عبارت دي
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 red spider او mites ، stinkbugs ،thrips د پا１و، aphids: ډير عام رودونکي حشرات عبارت دي له

mites ،د پا１و او ميوو  scale insects د ميوو، نودو او ＇ان／و او fruit-piercing mothsد ميوو .  

  مخنيوىو او ناروغيافتونو د 

ر د وقايوي تدابيرو ＇خه کار اخيستل دي مخک３ له دې ＇خه چ３ ال او ناروغ９ د کنترول غوره pestد 
په دغه ميتودونو ک３ په ضروري ډول  کيمياوي مواد نه . نه تالفي کيدونکي تخريبات رامن＃ ته شي

  . استعمالي８ي
  .رې موجودې دي چ３ د ممکنه تخريباتو ＇خه مخنيوى وک７والنورې ډيرې 

.  د استعمال سره شروع کي８يpest-disease free planting material او ناروغيو کنترول د pestsد 
هغه نيال／ي مه اخلئ چ３ ا請ل ي３ معلوم نه وي او يا هم تصديق . نيال／ي بايد 請حتمند او قوي وي

  .نامه ونه لري
  

د . د ونو پا３１ تطبيق شيدهقان بايد ون３ په ＊ه انکشاف ک３ وساتي چ３ په منظم ډول عضوي مواد او 
  .اوبو مناسبه اداره کوونه د نوموړې پروس３ يوه برخه ده

  
 pestsپه دې ډول به د . د کيمياوي کنترول په عوض نور ميتودونه استعمال ک７ئ چيرې چ３ ممکن وي

د کيمياوي موادو استعمال . طبعي د＊منان په موثر ډول د نبات خوړونکو حشراتو تر من＃ راشي
  . مفيدو حشرو د م７ين３ سبب －ر＄يهمدارن／ه د

  
 ت ممکنالدغه ا.  شي(disinfected)پاک او ضدعفون３ الً  کولو االت بايد معمواسباب لکه د شاخبري

 او ناروغيو pestsدا ډيره مهمه ده چ３ هره ورځ د .  انتقال ک７يد ４وې ون３ ＇خه بل３ ته ناروغي
  .بيق بايد دوه يا درې ＄ل３ تکرار شيکه چيرې ضروري وي نو کيمياوي مواد تط. موجوديت وکتل شي

  
د اوبو فشار او د حرارت زياتوالى په باغ ک３ د کوتي د ＊کته کيدو او د پا１و د غور＄يدو سره ارتباط 

  .د ونو د حد نه د زياتو اوبه کيدو د مخنيوي په خاطر بايد اوبه په مناسب ډول اداره شي. لري
  

 سره د اوبو او غذاي３ موادو په اخيستلو ک３ رقابت وا＊ه ونه کمزورى کوي ＄که چ３ دوى د ون３هرزه 
باغ او د ون３ د ډډ په چاپير ساحه بايد پاکه . همدارن／ه دوى حشراتو او ناروغيو ته ＄اى ورکوي. کوي

د بتو او قازونو ساتل . وا＊ه بايد مخک３ د تخم د پوخوالي ＇خه کنترول شي. او د و＊و ＇خه خالي وي
  .يو غوره انتخاب دى

  
نباتي .   کنترول هم د باغ ＇خه د حشراتو او ناروغيو په پاک ساتلو ک３ کومک کويميخانيکي

. ى شوال د اوبو د قوي شيندلو او يا 請ابون باندې وين％لو سره د پا１و ＇خه لرى کوmealy bugاو سپ８ۍ
 د او بو په يوه کاسه ک３ د پارافين ＇راغ د حشراتو د نيولو. غ حشرات بايد ！ول او له من％ه يوړل شي
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ندې د دغه الد ميوو د ونو د . غور＄يدلى ميوې د حشراتو د ه／يو لرونک３ وي. لپاره يوه موثره لومه ده
  .ميوو ＊＋ول د ه／يو د له من％ه تلو سبب －ر＄ي

د ډير . او ناروغيو د کنترول لپاره موجود ديافاتو  تدابير د (agro-technical)تخنيکي -＄ين３ زرعي
 او د رطوبت د زياتوالى سبب －ر＄ي کوم چ３ د فن／سي ناروغيو －０ باغ موجوديت د تهوي３ د کموالي

د دغه مشکل د مخنيوي په خاطر د ونو تر من＃ کافي مسافه پري８دو او . د رامن＃ ته کيدو سبب －ر＄ي
ته د هوا په تهوي３ او د ر１ا په توزيع ک３ د ونو د شاخونو تاج کوو کوم چ３ شاخبري په مناسب ډول 

د يو نوع３ زيات .  په معنا دىد ونو په من＃ ک３ د سبو يا غلو دانو کرنه Intercropping. کومک کوي
 )د ناروغ９ خپريدنه( د نفوس د زياتيدو سبب －ر＄ي کوم چ３ په يو اپي６ميpestsنفوس کرل د 

 نفوس کنترول ک７و او هغوى مجبور pestsى شوچ３ د ال په واسطه کوintercroppingد . بدليداى شي
  . منبع ته مراجعه وک７يک７و چ３ د خوراک لپاره بل３

  
ونه بايد لرى او . په وايرس اخته ون３ عالج نه لري. تر ！ولو مشکل کار د وايروسي ناروغيو کنترول دى

چيرې چ３ ممکن وي بايد دهقان داس３ . د کرلو مواد بايد د وايرس ＇خه پاک وي. له مين％ه يووړل شي
د وايرس ناقلين لکه . يوند شوى وى سره پrootstockنيال／ي وکري چ３ قلمه ي３ د يو وايرس ضد 

aphidsسره د دې .  او سپين مچان بايد د کيمياوي موادو د استعمال يا غير د هغ３ ＇خه کنترول شي
چ３ د سپين مچانو کنترول ډير مشکل شوى دى ＄که چ３ دې حشرې د زياتو پيژندل شوو حشره کش 

  .موادو سره مقاوت پيداک７ى دى
د کيمياوي موادو زيات استعمال د محيط .  زياته مناقشه روانه دهد کيمياوي کنترول په باره ک３

او همدارن／ه هغو ته هم خطر لري چ３ ميوه استعمالوي لکه ) د اوبو چ＂لتيا او نور(لپاره غ خطر لري
او د کيمياوي موادو په وار وار استعمال سره حشرات د حشره کش . مرغان، حيوانات او انسانان

 د pestsم／ر لکه د دوا په شان د کيمياوي موادو استعمال د . اومت پيداکويموادو په مقابل ک３ مق
  :ندې مفکورې تعقيب شيالد کيمياوي موادو د استعمال بايد . ر دهالوژلو لپاره موثره 

 د کنترول لپاره بايد کيمياوي مواد اخرنى انتخاب او استعمال ي３ معمول نه pests  د ناروغيو او-     
  .وي
       
د .   د ＄ين３ وقايوي حشره کش موادو استعمال د مناسب تحفظي تدابيرو سره ＊ه －２ل شوي دي-    

 تعداد کموي مخکpests ３ډول د غيرفعال ونو سپرى کول په کيمياوي موادو او غوړو سره د مثال په 
 (fungicide)کله چ３ د حشره کش او غوړو سره فن／س کش . له دې ＇خه چ３ د ودې موسم پيل شي

دا يو . شي نو دا به د ژمي په ！ول اوږدوالي ک３ فن／سونه او د باکترياوو سپورونه له من％ه ويسيعالوه 
. عام رواج دى چ３ دهقانان وقايوي سپرى کول د ون３ په يو خاص انکشافي مرحله ک３ استعمالوي

دوى هميشه يو وارې سپرى د －ل پا１و د وليدو په وخت ک３ او بل د هغ３ ＇خه دوه هفت３ وروسته 
  .بيقويتط
د . ＇لور طريق３ موجودي دي. ره غوره ک７ئالد کيمياوي موادو د استعمال لپاره مناسبه  -

حشره کش د غذا . کيمياوي موادو سپرى کول بايد د پا１و او ميوو په ！ولو برخو 請ورت ونيسي
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 استعمال په خاوره fumigantsد .  په نامه يادي８يpesticide baitسره －６ي８ي چ３ دغه ميتود د 
  . او ناروغ９ له من％ه وړيpestsک３ 

   (Harvesting fruit)د ميوو را！ولول  ٩٫٥

د ميوې په توليد ک３ د ميوو د ！ولولو کار ډيرو کار کوونکو ته ضرورت لري که چيرې دغه ！ولونه 
د ميوو د ！ولو لپاره د ماشينري استعمال يوازې د ميوو د يو ＇و . فصل په فصل 請ورت ونيسي

  .ډولونو لپاره مناسب دي
د ميوو د . د ميوو ！ولولو وخت په زيات３ اندازې پورې د ميوې د استعمال په هدف پورې ت７لى دى

د وخت د تخمين . ！ولولو د وخت لپاره اساسي ذهنيت دا دى چ３ د ميوې د پوخوالي مرحله اندازه ک７و
  .لپاره ＄ين３ ميتودونه وجود لري

 －النو نيولو او د پوخوالي د مرحل３ تر من＃  د(the day counting method)د ور＄و د شمارلو ميتود 
-130 په 請ورت ک３ د ور＄و تعداد د Jonathan appleد مثال په ډول د . د ور＄و د شمارلو ＇خه کي８ي

  . دى150
 د ميوې انکشافي مرحله ده کله T-stage.  ＇خه عبارت دىT-stage methodبل ډير درست ميتود د 

کله چ３ . تر اوسه يو له بل سره په قايمه زاويه وي ال shoulder of the fruit pedicle  اوstemچ３ 
pedicleپه ＄ينو حاالتو ک３ د  . په ميوه ک３ ننو＄ي نو په دې وخت ک３ ميوه د ！ولولو لپاره تياره وي

  .ميوې د پوخوالي د هغ３ رن， او کلکوالى ＇خه معلومي８ي
کله چ３ د ميوې .  اکثراً استعمالي８ي د ميوو د ！ولولو د وخت د تعين لپاره همiodine testهمدارن／ه د 

＇ومره چ３ د ميوې .  ＇ا＇کى توى شي نو د هغ３ په رن， ک３ تغير را＄يPotassium-iodineله پاسه د 
 بدليدل په (starch)رن， اسماني رن／ه وي په هماغه اندازه به ميوه پخه وي دا پي＋ه د نشايستى 

sugarخه رامن＃ ته کي８ي＇ .  
  . د هغوى د را！ولولو وارونه هم فرق لريبلک３ ！ولولو وخت فرق لري نه يوازې د مختلفو ميوو د

  
  د عين مودې په دوران ک３ د ميوو د ！ولولو تعداد:  جدول-١٧

  د ميوې ډول  د ميوو ديو شان ！ولولو په موده ک３ د ميوو د غون６ولو تعداد 
  له دريم وار ＇خه زيات  دوهم او دريم ＄ل  په اول ＄ل

     ډولونه＄ين３  ＄ين３ ډولونه  م２ه
    ＄ين３ ډولونه  ＄ين３ ډولونه  ناک
      ！ول ډولونه  بهي

    وروسته پخيدونکى  وختي پخيدونکى  الوبالو
Morello وروسته پخيدونکى      

      ！ول ډولونه  الوچه
      ！ول ډولونه  بادام

  وختي پخيدونکى  وختي پخيدونکى  وروسته پخيدونکى  شفتالو
    وختي پخيدونکى  وروسته پخيدونکى  زردالو

      ！ول ډولونه  غوز
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Hazel nut ول ډولونه！      
Chest nut   ول ډولونه！    

 Gyuro (1978): منبع

 

د ميوو ！ولولو ＇خه وروسته ميوه جات اول د کيفيت په نظر ک３ نيولو سره انتخابي８ي او په تعقيب ي３ 
ل په اخره ک３ غوره شوي ميوې په مناسب ډول ت７. د جسامت په نظر ک３ نيولو سره انتخابي８ي

(packed)يو ي３ غير : د ذخيره کولو د سيستم دوه اساسي ډولونه موجود دي.  کي８ي او ذخيره کي８ي
  . سيستم او بل ي３ تنظيم شوى محيطي سيستمairspaceتغير موندونکى 

  
  د ميوو د ذخيره کولو لپاره پارامترونه: جدول -١٨

 تنظيم شوى ثابت

 O2 CO2  وبترط  حرارت  رطوبت  حرارت
  د ميوې ډولونه

C° % C° % % % 

  م２ه
  بهي
  ناک

Medlar 

2.0 

1.0 

1.0 

0.5-0.0 

90 

92 

90 

90-91 

2.0-2.5 

1.0-1.5 

1.0-1.5 

0.0 

92 

95-96 

92 

02 

4-5 

3-4 

3-4 

5-6 

1.0-1.5 

2.0-2.4 

2.0-3.0 

2.0-3.0 

  الوبالو
Morello 

  وشفتال
  زردالو
  الوچه

  الوبخارا

0.0-1.0 85-90 0.5-1.0 90 6-8 1.0-3.0 

Strawberry 

Raspberry 

Red currant 

Black currant 

Mulberry 

Blackberry 

0.0-2.0 85-90 1.0 90 8-10 1.0-3.0 

 Sass-Gyuro (1980): منبع

  

  
  

 
  
  
  
 

 

   په واسطه اخيستل شوى دىFerenc Sandorدا تصوير د : سرچينه
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 Summary table of orchard) خال請ه جدول جوړولود باغ د . ٦

establishment) 
 

 د ميوه جاتو د مختلفو نوعو د کرلو تر من＃ مسافه: جدول-١٩

 Unit/Ha کتارونه او د ونو تر من＃ مسافه په متر (species)نوعى 

2 X 4 1,250 

5 X 5 400 

7 X 4 358 

6 X 4 417 

   م２ه
  

5 X 3 667 

5 X 3 667 

5 X 4 500 
  ناک

5 X 5 400 

 X 6 209 8  الوبالو

7 X 5 286 

8 X 5 250 

5 X 5 400 

 موريلو

 

 

 5 X 4 500 

 X 5 250 8  الوچه

6 X 6 277 

8 X 5 250 
  زردالو

7 X 5 286 

5 X 5 400 شفتالو  
6 X 4 417 

5 X 5 400 بادام  
6 X 4 417 

6 X 5 334 ستروس  
6 X 6 277 

 X 10 100 10 اواکاډو

6 X 6 277 

6 X 5 334 
  امروت

6 X 4 417 

10 X 10 100 ام  
8 X 8 156 

 F.Sandor, Rop-Jalalabad, Afghanistan (2008): منبع
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   (glossary)د ا請طالحاتو قاموس_ضميمهلم７ۍ . ٧
Bare root   : بوزغلىدا(nursery stock) دى چ３ په هغ３ ک３ د ون３ د ري＋و په چاپير خاوره موجود 

  .نه وي
Budding : ９！دا د يوې پا３１ لرونک３ غو(scion) خه جوړ دى چ３ د ن＋تي پوستکي او د لر－ي د يو＇ 

  . سره پيوند کي８يstock！و！３ سره يو ＄اى وي يا نه وي چ３ د خا請و تخنيکونو په واسطه د 
  

Bud stick:  د د روان موسم د نودې نمو ده کوم چ３ دbudding９！اهدافو لپاره غو (buds) لري .  
  

Callus : د وظيفوي حجراتو(parenchyma cells) يوه کتله ده کوم چ３ د انساجو د regeneration 
  .دا د زخمي شوي نسج ＇خه او يا د هغه په چاپير وده کوي. وړتيا لري

  
Cambium : من＃ د حجراتو يوه واحده طبقه ده چ３ خارج خوا ته د دا د لر－ي د نسج او پوستکي تر 

phloem داخل خوا ته  حجرات توليدوي اوxylem) ته انکشاف ورکوي) لر－ين نسج.  
  

Canopy : د ون３ هغه برخه چ３ د پا１و او وړو من６کو(twigs)خه تشکيل شوى ده＇ .  
  

Clone :  يو خاصcultivarچ３ په غير زوجي ډول تکثر کوي (vegetative propagation) .  
  

Crown : په . ３ شامل ويد ون３ هغه برخ３ چ３ د ＄مک３ ＇خه پورته وي چ３ ډډ په کroot crown ３ک 
  .ندې ډډ او هغه غ＂３ ري＋３ چ３ د هغ３ ＇خه منشا اخليالد ＄مک３ نه 

  
Cultivar:  دا هغه variety ده کوم چ３ د کنترول شوي crossکولو ＇خه د کرل شوو (cultivated) 

  .ندې منشا اخيستى وهالحاالتو 
  

Dormant stage : کويهغه مرحله ده چ３ ونه په فعال ډول وده نه .  
  

Foliar analysis : د دا هغه پروسه ده چ３ په هغ３ ک３ د ون３ پا３１ وچ３، ميده او په کيمياوي ډول 
  .غذاي３ موادو د محتوي لپاره تجزيه کي８ي

  
Graftage : غيرزوج３ تکثر دى چ３ په هغ３ ک３ د غو！９ او پيوند کولو تخنيکونه استعمالي８ي.  

  
Grafting : غ３ ک３ د دا مختلف تخنيکونه دي چ３ په هstem９！يوه ！و！ه چ３ غو (buds or scion)  

  ورسره 
   . سره پيوند کي８يstockوي د 
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Heading :  چ３ په پات３ برخه ک３ ي３ يوازې غو！９ يا وړوک３ د نودې يا ＇ان／３ يوه برخه لرى کول
  . پات３ شي چ３ په نتيجه ک３ د ＇ان／و په تعداد ک３ زياتوالى رامن＃ ته شي(twig)من６کى 

  
Inter-node :د ساق３ دوو غو！و (nodes)３ترمن＃ برخ３ ته واي .  

  
Inter-stem or inter-stock : دا د ډډ(trunk) يوه برخه ده چ３ د rootstock او د scion cultivar تر 

  .من＃ قرار لري
  

Latent bud :  غو！９ چ３ د دوه کاله ＇خه زيات عمر ولري م／ر هر کال ي３ کافي اندازه يوه غيرفعاله
  . دې ډول چ３ د ودې قسمت ي３ د پوستکي سطح３ سره ن８دې پات３ وينمو ک７ى وي په

  
Lateral :  يوه دويمي ＇ان／ه چ３ دscaffold limbsخه راشنه کي８ي＇ .  

  
Leader : يوه متبارزه نيغه ＇ان／ه ده .Central leader ډډ (trunk) يا تن３ ته واي３ چ３ د ري＋３ ＇خه 

  .د ون３ تر پورتن９ برخ３ پورې غزيدل３ وي
  

Primary scaffold limb : دا د ون３ د لويو ＇ان／و ＇خه يوه ده چ３ د ون３ د ډډ ＇خه راوالړي８ي.  
  

Rootstock : دا د پيوند شوى يا غو！９ شوى(budded)يوه برخه ده  کوم چ３ د ون３ ري＋３ جوړوي .  
  

Sapling :   لي ون３ د請هغه ون３ ته ويل کي８ي چ３ د اvegetative＇ ３خه ي３ په غيرزوجي ډول  برخ
  ).د پيوند په ډول ( ک７ى وي وده 

  
Scaffold :  دا يوه اساسي ＇ان／ه ده چ３ دopen center treeساختمان جوړوي .  

  
Scion :  ل غوڅ شوى پوشتکي سره چ３ په請د من６کى يو کوچنى قسمت يا غو！９ د وstock ک３ ＄اى 

  .شوى وي
  

Seedling : ３يو متر اوږدوال３ ولري يو کال عمر او. د زړي ＇خه شنه شوى ويواي３هغه ون３ ته واي .  
  

Shoot : دا هغه نمو ده چ３ د ودې په روان موسم ک３ ي３ د يوې غو！９ ＇خه تبارز ک７ى وي.  
  

Spur  : ３دا يو لن６ من６کى دى چ３ د －النو د غو！يو او د ميوو د روزلو لپاره د ميوو په زياتو نوعو ک
  .خاص شوى وي
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Stock :  ３د هغ３ سره يو دا يوې ون３ يا يوې ري＋３ ته ويل کي８ي چscion ９！پيوند يا غو (budded) 
  .شوى وي

  
Sucker : دا هغه نوده(shoot) ده چ３ د ون３ د تاج (crown) يا ري＋３ ＇خه د پيوند د ＄اى او يا 

  .سطح３ ＇خه ＊کته نمو کوي
  

Watersprout :  دا د روان موسم يوه قوي نوده ده چ３ د وړې ＇ان／３ يا دprimary scaffold 

branchو کوي ＇خه نم.  
 

   جدولونه–دوهمه ضميمه . ٨
  ..................د ميوو د باغ د تاسيس اساسي مرحل３ او د ژوند دوره:  جدول-١
  .........................د شاتو د مچيو په واسطه د القاح لپاره سپار＊تن３:  جدول-٢
  ..... تر من＃ د اعظمي فا請ل３ پري＋ودلpollinizerد ميوو د ون３ او :  جدول-٣
  .....................................د ميوو د ＄ينو نوعو د القاح خا請يتونه:  جدول-٤
  ............................. تاثيرcut-back کولو د په م２و باندې د شاخبري:  جدول-٥
  ........... کولو او د روزلو تو請يه شوي ميتودونهه د شاخبريد ميوو د مختلفو نوعو لپار:  جدول-٦
  ..................... موقيعتfruiting budsد ميوو په مختلفو نوعو ک３ د :  جدول-٧
  .............................د م３２، شفتالو، الوچ３ او ناک د بار سپکولو لپاره سپار＊تن３:  جدول-٨
  ...... حآ請ل سره د خآورې ＇خه د لرى شوي غذاي３ موادو مقدار10MTد ميوې د : جدول-٩

  ........................... (range)د م３２ د پا３１ د تجزي３ د تعبير لپاره غذاي３ اندازه: ول جد-١٠
  ................... د پا１و د تجزي３ د تعبير لپاره غذاي３ اندازهnectarineد شفتالو او :  جدول-١١
  ........................................د ناک د پا３１ د تجزي３ د تعبير لپاره غذاي３ اندازه:  جدول-١٢
  ......................................د الوبالود پا３１ د تجزي３ د تعبير لپاره غذاي３ اندازه:  جدول-١٣
  ........................................د غذاي３ موادو د محتوي لپاره تو請يه شوى تحليل:  جدول-١٤
  .......................................................دارلپاره د سرې مق يوې ون３ د ميوې د:  جدول-١٥
  ........................................crop coefficientsد فصل اعظمي لوړوالى او :  جدول-١٦
  ........................................................په عين موده ک３ د ميوو ！ولولو تعداد:  جدول-١٧
  .................................................parametersد ميوو د ذخيره کولو لپاره : دول ج-١٨
  ...............................................د ميوو د مختلفو نوعو تر من＃ د کرلو فا請له:  جدول-١٩

  
  
  



  الر＊ودم５وه لرونکو ونو د

 

 ٦٩

   شکلونه– دريمه ضميمه. ٩
  .......................................................................د ميوو د نوعو －روپ بندي:  شکل-١
 (Cselotei-Nyujto-Csaki, 1985)د ميوو د ون３ د ژوند او موسم دوره :  شکل-٢

 ...(Source: F.Sandor,RoP- Jalalabad, 2008)د القاح د ميتودونو خال請ه جدول:  شکل-٣

  ......................................................................د ساح３ د انتخاب لپاره حاالت:  شکل-٤
  ......................................................................................Graded bund:  شکل-٥
  ...........................................................................................تخليوي کانال:  شکل-٦
  ............................................................................Natural shelter belt:  شکل-٧
  ...........................................................................single tree line strip:  شکل-٨
  ........................................................................................Wind break:  شکل-٩

  ........................................................................د مستقيم３ کر＊３ جوړول:  شکل-١٠
  .....................................................(method 5-4-3)د قايم３ زاوي３ جوړول: شکل -١١
  ............................................................ باندې د عمود جوړولbase lineپه :  شکل-١٢
  ........................................................په ميدانونو او ！و！و باندې د ساح３ ويشل:  شکل-١٣
  .....................................................................................Bonding rod:  شکل-١٤
  ...........................................................................................N-frame:  شکل-١٥
  .............................................................................................د باغ نقشه:  شکل-١٦
  ....................................................................د باغ د نقش３ لپاره مثلثي نمونه:  شکل-١٧
  ...................................................................د باغ د نقش３ لپاره مربعي نمونه:  شکل-١٨
  ................................................................د باغ د نقش３ لپاره مستطيلي نمونه:  شکل-١٩
  ............................................................. نمونهQuicunxد باغ د نقش３ لپاره :  شکل-٢٠
  ..........................................................ونه نم Hedgerowد باغ د نقش３ لپاره:  شکل-٢١
  ......................................................... نمونهEquilateralد باغ د نقش３ لپاره :  شکل-٢٢
  ........................................................................د لو＇و ري＋و د نيال／３ کرل:  شکل-٢٣
  ............................................................   basinد کرل شوى ون３ په چاپير :  شکل-٢٤
  ......................................................................د نيال／３ د کيفيت لپاره معيار:  شکل-٢٥
  ..................................................................Heading planted sapling:  شکل-٢٦
  ........................................................ کول د اړخيز ＇ان／و سره د نيال／ي شاخبري: شکل-٢٧
  ....................................................................د لمر د سو＄ولو ＇خه مخنيوى:  شکل-٢٨
  .(A) کيداى شي چ３ په منتشر ډول وکرل شيcultivar نوعو self-fertileد :  شکل-٢٩
   د ون３ په يو بل پس３ قطارونوblack currant اوmorello بادام،الوبالو د 

  ............................................................................................(B) ک３ کرل کي８ي
   په يو بل پس３ قطارونو کblack currant cultivar,３ اوmorelloد الوبالو بادام،:  شکل-٣٠

    په مخلوط ډول په قطارونو ,cultivar او بهيmorello د الوبالو بادام،.(C) کي８ي  کرل
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  ............................................................................................(D)ک３ کرل کي８ي 
  ... ممکن په بالکونو ک３ وکرل شيcultivarsد م３２، ناک،شفتالو، زردالو اود الوچو:  شکل-٣١
   کيداى شي په بالکونو ک３ وکرل شي او د بالکونو تر من＃ دcultivarsد م２و اوناک :  شکل-٣٢

Pollenizer cultivarsيو يو قطار وکرل شي (F)....................................................  
  ......................................................................... کولدرست او غلط شاخبري:  شکل-٣٣
  .....................................................په درست او غلط ډول د ＇ان／و لرى کول:  شکل-٣٤
  ......................................... مختلفو وضعيتونو ک３ جنبي نودې کول د ＇ان／و په: شکل-٣٥
  ..............................................د ＇ان／و په مختلفو وضعيتونو ک３ د ميوو نيول:  شکل-٣٦
  ........................................................... کولو اثرپه ميوو نيولو باندې د شاخبري:  شکل-٣٧
  .........................................................په غلط او درست ډول روزل شوى ＇ان／３:  شکل-٣٨
  )........................................اول او دوهم کال(  کول  لپاره شاخبريcentral leaderد :  شکل-٣٩
  ).......................................دريم او ＇لورم کال( کول شاخبري لپاره central leaderد :  شکل-٤٠
  ................................................................... ميتودونهheadingغلط او درست :  شکل-٤١
  ........................................ کول او قوي ونو شاخبريد اول کال په دوران ک３ د ضعيف:  شکل-٤٢
  ............................................................................... کولضعيفه نيال／ى شاخبري:  شکل-٤٣
  ......................................................... کول د خالص شکل لپاره شاخبريcanopyد :  شکل-٤٤
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