مقدمه:

اربن دای ا ساید ،و تولیمد ا سمیمجمن مه یمکمی ازاسماسمی تمریمن
مهم ازجنگال افمامانسمتمان را

جنگال همیشه بهار ی

بخ

تشکیل میمدهمد .جمنمگمال

همممیمشمه بمهمار بمیمشمتمر در والیما

نیازهای حیا

انسان وحیوان اس  ،باع

دوام حیا و سمالمم

چرخ طبیع می شود .مبود درختان ،تخریب و نمابمودی جمنمگمل

نورستان ،نر ،لامان ،ننگرهار ،پکتیا ،بدخشان ،همرا  ،تمپمه

ها به ویژه در این عصر تولیمد گماز همایمی گمامخمانمب یمی مموجمب

ه از چموب

انقراض نسل انسانها و حیوانا خواهد شمد .بمرو وشماخمه همای

ها و وهستان ها را تح پوش

قرار داده اس

آن در ساختن موبل فرنیچر ،اکین ،دروازه ،پوش

تعمیرا

ودیگر بخشها استفاده میشود .وهمچنان از میوه آن نیز استفماده

درختان بخ

در ختان اج در ساختن عطریا
جنگال همیشه بهار در ماهم

سمر و صمدا ،تصمفمیمه هموا،

ذخیره آب های زیر زمینی ،اه

سرع بماد ،جمذب دود و
خای نیز جاوگیمری

گازهای مضر رول مهم دارد از فرسای

میکند ه ازنگاه اقتصادی هم بسیار با ارز
جنمگمال

افمامانسمتمان طمی جمنمگمهمای چمنمدیمن دهمه بصمور

چشمگیری از بمیمن رفمتمه و از طمرا اشمخماُ لمیمرمسمول
بصور

لیر فنی قطع و بفرو

بممقممای جممنممگممال

یمیاوی صور میگیرد.

 -2مقدار تخمریز

میسازد.

درخریطه های بذری پولی ایتاین ،یم
قسم

م

قسممم

خمای ،یم

و دو قسم پاروی حیوانی مخاوط گمردیمده بمعمدا

در خریطه های مذ ور از  2المی  3دانمه تمخمم بمذر ممیمشمود

عملیات زراعتی
 -1آماده ساختن زمین برای کشت
برای آماده ساختن بستر تخم درختمان همممیمشمه بمهمار ممخماموط از

خای ،م و پاروی حیوانی یا مپوس جه پمر ماری خمریمطمه

میباشد.

اگروتخنیکی الزم از قبیل آبیاری ،خیشاوه و استمعمممال مود

مهمی از لذا حیوانا و گاهی انسمانمهما را فمراهمم

میشود ه جااوزه افاانستان بسیار مشهور میباشمد .از شمیمره
استفاده میشمود و همممچمنمان

شده در ساحه آزاد یا قوریه انتقال میگردد و متعاقبا عمممامیما

ومتعاقبا آبیاری صور میگیرد همچنمان ممیمتموان در زممیمن
(بشکل قوریه) بفاصاه  22سانتی متر بشکل جویمه و پشمتمه
ه فاصاه بین قطار ها  02سانتمی ممتمر بماشمد بمذر صمور

گیرد .

های بذری (پولی ایتاین) در داخل گمامخمانمه (گمریمن هموز) تمهمیمه
میگردد .و بعد از یکسال نهال های مذ ور از گاخانمه هما شمیمده

رسیده اس بنآ برای حفظ و

شممور بممایممد اقممداممما

گممیممرد

جممدی صممور

وهمچنان برای احیای جنگال توجه شود.
اهمیت اقتصادی
برای پی بردن به اهمی جمنمگمل وجمنمگمل ماری و نمقم

آن

گرین حوز های فارم تحقیقاتی بادام باغ

درحفظ طبیع وزنده گی انسان تمعمدادی از فموایمد آن ذیمالن
بیان میگردد .طبیع بدون درخ نامموزون و زشم
میشود .وجود جنگل درطمبمیمعم

ممعماموم

و زنمده گمی انسمان بماعم

زیبایی ،سبزی ،آسایم  ،رفماه ،صمفما ،پما می و طمراو

 -3وقت مناسب کشت

ممی

شود .

انتقال نهالی از گلخانه به ساحه آزاد

درختان نبض زمین هستند ومایه حیا

انسمانمهما وحمیموانما .

بمذر گمردیمده

سپری نمودن دوره اسمتمراحم

نتیجه بهتر و مطاوب درپی دارد.

حتی بعضی ازگیاهان زیر درختان با جذب گازهای سمی مثمل
1

تخم درختان همیشه بهار در مماه همای قمو

2

3

و جمدی جمهم
مه ایمن رو

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

 -4کنترول گیاه هرزه
نترول گیاه هرزه بطریقه ها میخانیکی صمور

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

گمرفمتمه مه

ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

اطراا درخ های همیشه بهار بیمل ماری شمده و گمیمای
هرزه از بیخ درختان دور ساخته ممیمشمود .ایمن رو

در

معرفی درختان همیشه بهار

طول فصل نمویی چندین ممراتمبمه تمکمرار ممیمشمود .خمیمشماوه
جه پای اری نوجس

ها از وجود گیاهان هرزه در داخل

گاخانه ها بصور دوامدار صور میگیرد.
ساحه آزاد فارم تحقیقاتی بادام باغ

 -5استعمال کود کیمیاوی
استعمال ود یمیاوی در چند مرتبه صور میگیرد .نخسم

پای نگهداشتن محیط زیس و آماده ساختن فضای گموارا بمرای

در اول بهار ،بعدا در اواسط فصل نمممویمی و در صمور

از بین بردن گاز های مضر و جاوگیری از بماد همای تمنمد بمقمسمم
مربند سبز استفماده ممیمشمود .در سماحما

ضرور میتوانیم آنرا استعمال نمائیم .

شفاخانه ها و مناطق رهایشی از لر

 -6آبیاری

نهال های هممیمشمه بمهمار

استفاده بعمل می آید چون درختان ممذ مور نمممای سمبمز و گموارا

آبیاری نظر به ضرور نبا
منطقه و نوعی

تمفمریمحمی و ممحموطمه

ونظر بمه شمرایمط ممحمیمطمی

داشته ه برای انسانها ی

آرامی دمالی می بخشد.

خای در هوای گرم در ابتدا از  5الی 0

روز و بعدا هر پانزده روزصور میگیرد.

 -7شرایط مناسب نمو
وقتیکه تخمیانه در خریطه ها و یا زمین گاخانه بذر میشود
متعاقبا بائیس آبیاری صور گیرد تما زممیمنمه جموانمه زدن
برای نبا مهیا ً گردد .و ساحه بذری باید مرطوب باشد تما
شرایط خوبتر نشو و نموی نبا مساعد گردد.

آدرس :ریاس عمومی انستیتو تحقیقا زراعتی ،بادام باغ ،ابل

 -8تحلیل و تجزیه نتایج

ویب سایتwww.aria.gov.af :

درختان همیشه بهار نظر به فواید ه دارنمد ممیمتموان لمرض
سرسبزی در نقاط مختاا شور آنرا لر
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تهیه کننده :دیپارتمن

نمود در قسممم

تحقیقا نباتا جنگای ،طبی و عافوی

تصحیح کننده :میته نشراتی ریاس تحقیقا زراعتی
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