:۱د وچوبی په مقابل کی مقاومونباتاتوپاڼیی نیرا اودسیتینیوپیه

: ۶د وچوبی په مقابل کی دمقاومونباتاتوریښی اوپیه خیاصیه تیوګیه

شان اوپه پاڼوکی دمنفذونو مقدارکم نوتبخیر اوتیریری ییی کیم

 Top Rootیرنی مستقیمی ریښی په ځیمیکیه کیی عیمییی نیفیوذ

اود وچو بی په مقابل کی یی مقاومت زیات دا چه ښه میایال

کوا اونبات ته دوچو بی په مقابل کی مقاومیت ورکیوا چیه ښیه

یی ټول ستن پاڼی نباتات دا.

ماال یی دتوت اوپستی ،زردا و ،بادام اوپه م موع کی ټیول سیتین

:۲د وچوبی په مقابل کی دمقاومونباتاتیوپیاڼیی نیرا وا اوکیه

پاڼی نباتات د دا خاصیت رونکی دا.

پلنی خوچه دمومی یا واکسی موادو پیه وسیییلیه پیوښیل شیوا

: ۷ه ه نباتات کوم چه نډه نمویی دوره و را اوپه کم وخت کیی

وا نود غه مواد دزیات تبخیر اوترری مخه نیسی اونبیات تیه

خپله نمویی دوره تکمیله کړا داډول نباتات هم په وچو سییمیوکیی

دوچوبی په مقابل کی زیات مقاومت ورکوا چه ښه ماال ییی

دقناعت وړنباتات ګڼل کیدا چه ښه ماال یی دمیی اونیخیودوهی یه

دپستی ،الچی اوبید روسی نباتات دا.

ورایټی ګانی دا کومی چه نډنمیوییی دوران یرا اوډییر غیوره

:۳د وچوبیی پیه میقیابیل کیی دمیقیاومیونیبیاتیاتیوپیاڼیی د Save
 guard cellپییه نییامییه مییحییا یییییوا ح ی ییرات ییرا چییه

دبندیدواوخالصیدو وییفه پرغاړه را اونه پرییددا چیه بیی

زعفران نبات درپیژنو:

دوچوبی په مقابل کی مقاومت ورکوا چه ښه ماال یی دزقوم
اوادا ته ورته نباتات دا.

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی
دیپارتمنت تحقیقات در مناطق خشک

دوچوسیموپیژندنه

اوپه بارانی موسمونوکی ر ع حاصل شی.

دضیییرورت پیییروخیییت کیییی دمییینیییفیییذونیییوییییا Stomata

عمل سره هم دنبات دتبخیر اوترری میخیه نیییسیی اونیبیات تیه

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

وا ی یی په دا کی دا چه په بارانی موسیمیونیو کیی وکیرل شیی

د وچوبی په مقابل کی دمقاومونباتاتوولوه لوموخوی ووخوه یوو و د

وخته اوبی ضرورته خالصی اویاهم بندا شیی چیه پیه دغیه

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

زعیفیران چیه انیګیلییییسیی نیوم ییی  Saffronاوعیلیمیی نیوم یییی
 Crosus sativaاود  Iridaceaeپه کورنیی پیورا تیړ یی

نبات دا ه ه یی چه په ا انستان کی کیرل کیییدا پیه نیړا کیی
دا انی سرا طال یا  Afghan red goldپه نامه سره شهیرت

:۴د وچوبی په مقابل کی د مقاومونباتاتودپیاڼیومیپ دپیخیتیی پیه

را ،وکلن نبات دا یرنی دښوزراعتی عملیاتودعیمیلیی کیو یوپیه

شان پت پوښلی دا چه د مر د وړانګودمستقیمیو یګیییدو یخیه

صورت کی حتی دیوځلی کښت کو وسره تر اوو( )۷کلونیوپیورا

مخنیوا کوا اودزیات تبخیر خه مخنیییوا کیوا اودچیوبیی

حاصل ورکوا.

په میقیابیل کیی دنیبیات میقیاومیت زییاتیوا چیه ښیه میایال ییی
د مرګلی ،د یوترداد غنمو ،د ییوتیریداداوربشیو وراییټیی ګیانیی
ددغه خاصیت رونکی دا.
:۵د وچیوبیی پیه میقیابیل کیی دمیقیاومیونیبیاتیاتیوپیاڼیی پیه حیادو
اوسختوشرایطوکی خپلیی پیاڼیی رانی یاړا اودتیبیخیییراوتیریری

اندازه را کموا چه ډیرا نبیاتیات یکیه یوار اوییوتیریدادغینیم
اواوربشی د دغه خاصیت رونکی دا.
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د زعفران نباتی ځانګړتیاوی:

زعفران چه د وکلونونباتاتو ه ملی خه دا چه پیاز یابصله ییی

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل

په خاوره د۲۲سانتی متروپه عم باندا خښیییدا اوبیییاور یخیه

ویب سایتwww.aria.gov.af :

ییومییړا ګییالن اوورپسییی دحییقیییییقییی دسییاقییو ییخییه پییرتییه پییاڼییی

رازرغونیدا چه دګالنو دټو یدو خیه وروسیتیه پیاڼیی شینیی پیاتیه
کیدا.
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ترتیب کننده :صاحب داد مهذب
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی

مقدمه:

موادوشتون پکی ډیرکم یدل کیدا ،د خاورا حاصل خیییزا ییی

د خاوری د سترکچر او ټکسچراصالح:

رنګه چه ګران هیواد ا انستان یوغرنی هیییواد او داراضیی

کمه ،دنباتی پوښښ خیه یو یی،دخیاوروسیتیرکیچیراوتیکیسیچیرییی

دګیییران هیییییییواد پیییه وچیییوسیییییییمیییوکیییی میییریییمیییوال دخیییاورا

ډیره برخه یی غرونو اوهوارودښتونیو ی اودبیحیر یه سیطیحیی

خراب اود نباتاتود زرغو نیدواونمویی دورا دتکمیلیدوتیوانیمینیدا

سترکچراوتیکیسیچیر دواړه خیراب ،حیاصیل خیییزا ییی ټیییټیه

یی کمه وا.

اوکیرهینیییز عیمیلییییات پیکیی پییه سیخیتییی سیره عیمییلیی کییییدا،

دوچوسیموخاوری دکښت لپاره تیارول:

کرهڼیزمحصوالت د کمیت اوکیفیت ه اړخه په ټیټه کچیه کیی

یییخیییه یییرا اوورسیییره کیییومیییه رابیییطیییه نیییلیییرا نیییوځیییکیییه
دمختلفواقلیمونو که وچ،نیمه وچ ،میرطیوب اونیییمیه میرطیوب
اقلیمونه را چه داراضی زیاته برخه یرنی ۵۵سلینیه ییی دوچ

اونیییییمییه وچ اقییلیییییم ییرونییکییی ده اوداچییه پییه هیییییواد کییی
دوګییړوشییمیییییرورم تییربییلییی مییپ پییه زیییا تیییییدو اودمییزروعییی
ځمکوترویض کیدل په مسکونی سیموباندا ددا باعث کیدا

تر ودهیواد دوچو سیییمیو یخیه هیم دکیرهیڼیی پیه بیرخیه کیی

داچه د وچوسیموخاورا منیم سترکچراومناسب تکسچیرنیلیرا،د
خاوروحاصل خیزا یی هم کمه او ه بل یورا د اورښیت انیدازه
یییی هییم غیییییرمیینیییییمییه وا نییو بییاییید چییه پییه ییومییړا قییدم کییی د
خاوروسترکچر اوتکسچر وړ،حیاصیل خیییزا ییی زییاتیه اوهی یه

قرار را نودکرنیزو عملیا توپه عملی کو وسره کیو یی شیوچیه
د دغو خاور و تکسیچیر اوسیتیرکیچیردواړه اصیال اوپیکیی د
حییاصییل خیییییزا زیییاتییول اړییین ګییڼییل کیییییدا چییه دغییه عییمییل
دوچوسیموپه کرهڼه کی یومهم اصل ګنل کیدا.

نییبییاتییات پییکییشییی وکییرو کییوم چییه ییه یییوه ییورا د خییاورا د

په وچوسیموکی دټولوطبعی شتومونویوو )NRMووخوه پورځوای

سترکچراوتکسچرد وړیدوباعث شیی او یه بیل یورا د خیاورا

اومعقوله ګټه اخستنه:

حاصل خیزا هم زیاته او د خاورا د تخریب یخیه هیم میخینیوا

د وچوسیمو پیژندنه:

ټو وته بهتره مرلومه ده چه ګران هیواد ا ی یانسیتیان د طیبیریی

وکړوچه په دا توګه ه یوه ورا په خاوره کی د رطوبت ساتیلیو

زیرمو ه پلوه غنی یرنی په کا ی اندازه مرینه انرژا،په کا یی

وچی سیمی ه وسیموته ویل کیدا چه د کلنی اورښت انیدازه

توا نمندا زیاتؤاو ه بل ورا په خاوره کی د نباتی پوښښ وړتیییا

اند ازه بیادا انیرژا،پیه کیا یی انیدازه اوبیه ،پیه کیا یی انیدازه

یی کمه او د نباتاتونمویی دوره نشی تکمیلو ی یا ه وسیییمیوتیه

هم زیاتو ی شو چه په دغه ترتیب سره حتی د وچوسیمو اقلیییم تیه

خاوره اوهوا را چیه ددغیومینیابیریو یخیه هیرییوییی دکیرهیڼیی

ویل کیدا چه د کلنی اورښت اندازه یی د ۲۵۲ملی مترو خیه

هم ت یر ورکو ی شوچه د هوانسبتی ندبل هم زیاتو ی شو.

اوژوند په بر خه کی ځانګړا ارزښت را اوددغومینیابیریوپیه

په خاوره کی د رطوبت ساتخود وړتیا زیاتول:

نه شتون کی د ټو وژوندیومو وداتوژوند دامکان یخیه وتیلیی

پرځاا اومرقو ه ګټه واخلو اوه ه نباتات باید پکی وکرل شیی
کوم چه دوچوبی په مقابل کی زیات مقاومت را.

کمه وا اوپه وچیوسیییمیوکیی اورښیت غیییرمینیییم ییرینیی کیلیه
اورښت شدید اود باران اوبیه د ګیټیی اخسیتینیی یخیه پیرتیه د

زیاتوتخریباتوسره سره د سییمیی یخیه خیار یییدا اوکیلیه هیم
اورښت شتون نلرا ،په نوموړو سیموکی اوړا زیات تیود او
وچ اوژمی یی زیات سوړ اود تندوبادونوسره مل وا .

داچه په وچوسیموکی خاورا د ندبل ساتلوتوانمندا اود نبیاتیاتیود
زرغونیدو اونمویی صل د تکمیلیدوتوانمندا کیمیه دا نیود خیاو
را د سترکچراوتکسچر اصال کیول،پیه خیاوره کیی د عضیوا
موادوعالوه کول اود ه ونباتاتوکرل کوم چه یه ییوا خیواد خیاو

د وچوسیمو ځانګړتیا وی:

را سترکچراو ه بلیی خیواد خیاورا حیاصیل خیییزا او یه بیلیی

داچییه خییاوره د اوبییو،هییوا،عضییوا اوغیییییرعضییوا مییوادو

خواپه خاوره کی د رطوبت ساتلوتوانمندا زیاتوا باید عملی شیی

یومخلوط دا اوکچیر دغه مواد داعتدال د حا ت یخیه ووځیی

چه دغه عمل د وچوسیموپه کرهڼه کیی ییومیهیم اصیل تشیکیییلیوا

نییود کښییت ییپییاره میینییاسییبییه نییه وا نییوپییه هییمییدا اسییا

د

نوعملی کول یی زیات اړین بلل کیدا.

ددغیوغییوره شیتییمیینییییو ییخیه مییریقییو ییه ،مییواییره اوپییرځییاا ګییټییه
واخلواودخداا ل ال ه دنرمتونو شکرآدا اوخپل مسو یتیونیه
پرخاا کړو .نوودا به مو ماړه ،وڅ بیه میوپیص ،صیحیت بیه
موروغ ،اقتصاد به میوپیییا وړ ا اوعیقیل بیه میوسیا یم اودچیا
دښکارالندا نه اوډیر ښه خو داچه هیواد به موخود کیفیا وا.
د وچوبی په مقابل کی د مقاومو نباتاتومشخصات:
د وچوبی په مقابل کی مقاوم نباتات ځانله ځانګیړتیییاوا یرا
چه د هریوه خه په الندا توګه یادونه کیدا:

وچیوسیییمیوخیاورا د دغیه اعیتیدال یخیه وتیلیی اود عضیوا
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اویا به هم د زیاتو مشکالتوسره په مپ روان وا نیوبیایید چیه
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