
 صفحو هن باب ۾:

 200 کاڌ روڪڻ

 201 قصو: اين جي او جا ورڪر کاڌ بابت آبادگارن کان سکن ٿا

 202 تباهه ٿيل زمين بحال ڪرڻ

 202  قدرتي بحالي

 204 ٻجن جا بال ڪيئن ٺاهجن

 205 قصو: وڻن کي پنهنجو پاڻ ڦٽڻ ۾ مدد ڪرڻ

 206 وڻ پوکڻ

 209 ڪنهن نرسريَء ۾ وڻ پوکڻ

 214 بحال ڪرڻ ونپاڻيَء جا لنگهه ۽ ويٽلئنڊ

 زمين بحال ڪرڻ ۽ وڻ پوکڻ

Restoring Land and Planting Trees 
11 



 199   : زمين بحال ڪرڻ ۽ وڻ پوکڻ11باب. 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 زمين بحال ڪرڻ ۽ وڻ پوکڻ

تندرست رهندڙ راڄن کي سدائين الڳيتي حاصل ٿيندڙ صاف پاڻيَء، زرخيز زمين ۽ عام طور تي وڻن ۽ انهههن مهان 

حاصل ٿيندڙ وسيلن تي ڀاڙڻو پوي ٿو، جن جو هو بچاُء ڪندا رهن ٿا. راڄن جي صحت سالمهت ۽ بهههتهر رکهڻ ال  

ضروري ٿئي ٿو ته، تباهه ٿيل زمين کي بحال ڪرڻ ۽ ڪنهن زمين کي پائدار طريقي سان اسهتهاه هال ڪهرڻ جهي 

ڳالهين بابت ڄاڻ هجي. جڏهن زمين تباهه ڪئي ويئي هجي، وڻ وڍيا ويا هجن ۽ هوا ۽ پاڻيَء سبب زمين کهاڌ جهو 

شڪار ٿي ويئي هجي تڏهن اهڙا ڪيترائي طريقا آهن جن رستي اهڙيَء زمين کي وري صحت ند ۽ زرخيز بهاهائهي 

 سگهجي ٿو.
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 کاڌ روڪڻ

زمين جي تباهي يا کاڌ، هوا ۽ پاڻيَء سبب ٿئي ٿي جيڪي مٽي لوڙهي وڃن ٿا. خاص طور تي جابلو اڀڪپرين جهي 
زمين کي کاڌ کان بچائڻ سان زمين جي فصل اپائڻ جي لياقت وڌي وڃي ٿي، لهوارن هنڌن تي پاڻهيَء جهي يريهاهن 
کي بچائي ته مٽيَء جي ڇپن ڪرڻ کان به بچاُء ٿئي ٿو. آبادگار کاڌ ۽ مٿاڇري  تان وهي ويندڙ پاڻيَء جي بچائهڻ ال  

 ٽن اصولن تي ع ل ڪن ٿا:

 ال  َڇن جي مٿانهين هنڌ کان هيٺانهين هنڌ ڏانهن قدرتي رڪاوٽون پيدا ڪن ٿا.پاڻيَء جي زور گهٽائڻ  .1

 ال  هڪ چينل/ واهڙ ٺاهي پاڻيَء کي ورڇي گهربل طرف ڏانهن وهائي ڇڏين ٿا. پاڻيَء کي پکيڙڻ .2

 ال  ِمٽي کي بحال ڪن ٿا ته پاڻي ڇاي زمين اندر هليو وڃي ٿو.پاڻيَء کي زمين ۾ وهائڻ  .3

ورلي، کاڌ جي نشانين کي س جهڻ ڏکيو ٿئي ٿو. ان جي هڪ نشاني اها به ٿي سگهي ٿي ته فصلن مان ايتري سهٺهي 
اپت ٿي نٿي سگهي جيتري اڳ ۾ ٿيندي رهندي هئي. نديون اڳ کان وڌيڪ گپ واريون ٿين ٿهيهون. اخهاص طهور 

 تي طوفانن کانپو ( ۽ مٽي سنهي ٿي وڃي ٿي.

زمين جي جن هنڌن تي اڃان کاڌ شروع نه ٿي آهي تن هنڌن تي جيتري قدر م ڪن ٿي سگهي، گهاي ۾ گهههاها وڻ 

ٻوٽا پوکي مٿاڇري تي وهندڙ پاڻيَء کي دٻن، تالئن ۽ قدرتي وهڪرن ڏانهن ڦيرائڻ سان کاڌ کي روڪي سهگهههجهي 

ٿو. جن هنڌن تي سنگين کاڌ ٿي چڪي آهي تن هنڌن کي پڻ بچائي صحت ند مٽيَء ۾ بحال ڪري سگههجهي ٿهو. 

جيڪڏهن اهڙن هنڌن تي پٿرن جو ٻنو يا لهواري هنڌ کي پٿرن جي ننڍي ڀت ڏئي ڇڏجي تهه ان سهان بهه لهههوارن 

هنڌن ڏانهن مٽيَء جي لڙهي وڃڻ کي روڪي، وڻن ۽ ٻوٽن پوکڻ ال  زرخيز هنڌ پيدا ڪري سگهجن ٿا. ان کانسوا ، 

، واري وٽهيَء سهان پهوکهي ڪهرڻ، مهلهچهنه  (green manure)پوک جا پائدار طريهقها جهههڙوئ سهائهو ڀهاڻ 

(mulching)  ۽ فصلن سان گڏ وڻ پوکڻ به اهڙا طريقا آهن جن سان مٽيَء جو بچاُء ٿئي ۽ پاڻيَء جهي يريهاهن کهي

 ).15سانڍي سگهجي ٿو اڏسو باب 

 ...جيڪو ٿوري وقت هن جيان ڏسڻ ۾ ايندو هن هنڌ تي کاڌ سبب ڍورو ٺهڻ شروع ٿيو آهي ...  
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 اين جي او جا ورڪر، کاڌ بابت آبادگارن کان سکن ٿا

انڊيا ۾ ڪرناٽڪا جي هڪ ضلاهي گهلهبهارگها 

(Gulbarga)  ۾، هڪ ايهن جهي او، آبهادگهارن

سان گڏجي سندن ٻنين ۽ زمين جي کاڌ روڪڻ 

ال  ڪم ڪيو. آبادگارن رسه هي طهور تهي وڏن 

پٿرن جي هڪ اههڙي روئ پهيهدا ڪهئهي ٿهي 

جنهن سان گهاي ڀاڱي مٽي گڏ ٿيندي ٿي رههي 

پر جيئن ته منجهس هيٺان ڪيترائي سوراخ بهه 

ڪيا ويا هيا تن رستي سڄو پاڻي وهي ٿي ويو ۽ 

 ائين چوماسي جي مند ۾ به ٿيندو ٿي رهيو.

اين جي او جي ورڪرن ڏٺو ته، پٿرن جي روئ باوجود ڪجهه مٽي وهي هيٺانهين زمين تي وڃي ٿي پهههتهي ۽ 

جڏهن زمين جي هيٺانهين ڪنارن سان وڏن پٿرن جي روئ ڏني ٿي ويئي ته ڪجهه پٿر لڙهي ٿي ويا جن کهي 

هيٺان گڏ ڪري ٻيهر رکاو ٿي پيو. ان ال  هنن کين صالح ڏني ته، رڳو نهرن پٿرن جي روئ ٺهاههيهن جهيهڪها 

 مٽيَء جي زيان کي مڪ ل طور تي روڪي سگهندي ۽ ان جي هر هر مرمت به ڪرڻي نه پوندي.

  . 

موسم جي پڇاڙيَء ۾ اين جي او وارن ۽ آبادگارن گڏجي مٿئين تجربي جا اثر ڀيٽي ڏٺا. گهاا آبادگار، جن جهون 

زمينون هيٺانهيون ۽ نهرين ڀتين واريون هيون خوش نه هيا جو مال ننڍيون ڀتيون ٽپي سندن زمينون ڀيهلهيهنهدو 

 رهيو ۽ چوماسي کانپو  انهن آبادگارن کي سارين جي پوک ال  اڳ کان گهٽ نئين مٽي ۽ پاڻي حاصل ٿيو.

انهن مسئلن سبب هيٺانهين زمينن جي مالڪن جو مٿانهين زمين جي مالڪن سان بحث شروع ٿيو. آزمهودي 

مان پڌرو ٿيو ته، آبادگارن جي پنهنجين رس ي طور تي ٺهيل رڪاوٽن بهتر ڪم ٿي ڪهيهو بهنهسهبهت نهون ۽ 

جي. جنهن تي آبادگارن اين جي او وارن کي ٻڌايو ته، پٿرن جي نهرين ڀتين ت ام گهاها مسهئهال ”  سڌاريل ڀتين“ 

پيدا ڪيا. هن آزمودي مان اين جي او وارن س جهيو ته، آبادگارن جي رس ي رڪاوٽن نه رڳو زمين جي کاڌ کهي 

 ٿي روڪيو پر مال کي ٽپي اوسيتائين پهچڻ به نه ٿي ڏنو. 
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 تباهه ٿيل زمين بحال ڪرڻ
ورلي، زمين اهڙي ته تباهه ٿي وڃي ٿي جو ان کي ٻيهر بحال ڪري صحت ند ڪرڻ جهڙوڪر نام هڪهن ل هي ٿهو. 
جن هنڌن جي صحت ند زمين، ريگستان ۾ مٽجي وڃي ٿي يا جڏهن ڪي يائي زهريلي مهادن سهبهب اهها وڻ ٽهڻ 
اپائي نٿي سگهي ته اهڙيَء زمين کي بحال ٿيڻ ۾ سوين سال ل ي سگهن ٿا. جڏهن ته، ڪيترن هنڌن تي ڌيان سهان 
ڪم ڪرڻ ۽ زمين جنهن طرح سان پنهنجو پاڻکي بحال ڪري ٿي انهن طريقن کي س جهڻ سان، اسان زمين کي 

 پاڻڀري ٿيڻ ۾ مدد ڪري سگهون ٿا.

ڪوبه فرد پنهنجيَء طاقت سان، زمين کي اُپائتو ڪري نٿو سگهي. جڏهن ته ڪي يائي ڀاڻن جي زور تي به اپهت نهه 
ڏيندڙ زمين ٿورڙي وقت ال  زرخيز ٿي سگهي ٿي. پر جي قدرتي ڦيرن ڏانهن ڌيان ڏيون ته زمين ال  اههڙيهون گهههربهل 

 حالتون پيدا ڪري سگهون ٿا، جن رستي زمين پاڻکي هڪ صحت ند ۽ زرخيز جسم ۾ تبديل ڪري سگهي ٿي.

 قدرتي بحالي
ورلي، زمين کي سنوارڻ جو هڪ بهترين طريقو هي به ٿي سگهي ٿو ته، ان کي پنهنجي حال تي ڇڏي ڏجي يا نهنهڍڙن 
طريقن سان سنوارجي. اهڙي زمين کي لوڙها ڏيڻ يا ماڻهن ال  اتي اهو لکي ڇڏڻ ته، هن پاسي نه اچو يا ان تي چرندڙ 
مال جي ان  گهٽائي ڇڏڻ سان به اهڙي زمين آهستي آهستي هڪ ڊگهي عرصي کانپهو  پهاڻهڀهري ٿهي وڃهي ٿهي. 

جيڪڏهن اهڙي زمين کي استا ال ڪرڻ کان بچايو ۽ ان جي سرسبز ٿيڻ ال  حهالهتهون 
موافق باايون وڃن ته وڻ ٽڻ ۽ ٻوٽا قدرتي طور تي پاڻهي ڦٽڻ شروع ڪن ٿا. تڏههن اههڙي 

سڏجي ٿو ۽ اهڙي ع ل کي مڪه هل  (natural succession)طريقي کي، قدرتي بحالي
 ٿيڻ ۾ ڪيترائي سال بلڪه زمانه ل ي وڃن ٿا.

 قدرتي بحالي تڏهن ڪامياب ٿي نٿي سگهي جڏهن:

 .اتي ٻجن رسڻ جو ڪو رستو / يرياو نه هجي يا آسپاس ۾ ديسي وڻ موجود نه هجن 

 .تيزي سان وڌندڙ وڻ ۽ ٻوٽا، گهربل وڻن ۽ ٻوٽن تي حاوي ٿي وڃن 

  زمين ايتري خراب يا غليظ ٿي ويئي هجي جو اتي ڪجهه به ڦٽي نهه سهگهههي اتهيهل
 ).520هارجڻ کانپو  اهڙي زمين سنوارڻ جي ڳالهه ال  ڏسو ص. 

 مقامي ۽ غيرمقامي وڻ ۽ ٻوٽا
مقامي ٻوٽا اڪنهن مقامي هنڌ جا اصلي(، مقامي حالتن ۾ سوالئيَء سان واڌ ڪري  سگههن ٿها ۽  
مقامي جيتن، پکين ۽ جانورن کي موهت ڪري گهر مهيا ڪن ٿا. ائين اهڙن هنهڌن تهي قهدرتهي  

 طور تي گوناگون جيوت جي سانڍ ٿيندي رهي ٿي. 

ورلي، اهڙا ٻوٽا جيڪي مقامي ته نٿا ٿين پر اهڙي مقامي هنڌ تي ان سبهب پسهنهد ڪهيها 
وڃن ٿا جو تيزيَء سان واڌ ويجهه ڪن ٿا، سٺو ع ارتي ڪاٺ پيدا ڪن ٿا ۽ زمهيهن کهي 
سنوارڻ ۾ مدد ڪن ٿا. ڪي وڻ جهڙوئ: بيد مشڪ، ديال، ساڳهوان، نهم ۽ لهيهڪهونهيها  

 سڄي دنيا ۾ پوکيا وڃن ٿا.

جڏهن ته، جيڪي وڻ ۽ ٻوٽا توهانجي ال  مقامي نٿا ٿين تن جي پوکڻ سان مسهئهال پهيهدا 
ٿي سگهن ٿا جو م ڪن آهي ته اهي، َجر جو گهاو پاڻي پي وڃن، فصلن ۽ مقامي وڻن جهو 
پاڻي جذب ۽ زمين جا غذائي جزا هڙپ ڪري وڃن، جن هنڌن تي توهان پوکڻ چاهيو ٿها 
انهن هنڌن تان ٻين هنڌن تائين پکڙجي وڃن يا مقامي جانورن ۽ جهيهتهن کهي رههڻ ال  
ڪي ٻيون جايون ڳولهايون پون. جڏهن غير مقامي وڻ ٽڻ حاوي ٿي وڃن ٿا تڏهن قدرتي 

 طور تي زمين کي سنوارڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو.
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 قدرتي بحالي  

. تباهه ٿيل زمين جي مٽي خراب  ٿي وڃي ٿهي ۽ اتهي 1

 ڪو به وڻ ٽڻ  ٿي نٿو سگھي.
. اتي سڀ کان اڳ ۾ ننڍا سگههارا ٻهوٽها جهنهکهي بهنهيهاد 2

وجهندڙ ٻوٽا به سڏجي ٿو  پيدا ٿين ٿا جتي مهٽهي گهڏ ٿهيهڻ 

ل ي ٿي. بنياد وجهندڙ ٻوٽا پاڻي گڏ ڪن ۽ جيتن ۽ پکهيهن 

 کي موهت ڪن ٿا.

. وڏا ٻوٽا ۽ ُجهٽ يا ٻوڙا وري ڦٽڻ شهروع 5

 ڪن ٿا ۽ زمين سنوارجي پوي ٿي.

. وڏا ٻوٽا ۽ ننڍا وڻ پيدا ٿين ٿها. 4

ٻوٽن جون پهاڙون ڳهتهيهل ٿهيهن ۽ 

زمين کي ٽوڙين ٿيون. مٽهي جهڙڻ 

 ل ي ٿي ۽ وڌيڪ پاڻي جهلي ٿي.

. بنياد وجهندڙ ٻوٽا پنهنجين ننڍين 3

ننڍين ترائين ۾ پاڻي، ٻه  ۽ غهذائهي 

جزا گڏ ڪرڻ شروع ڪن ٿا ته پهکهي 

 به وڌيڪ ٻ  آڻين ٿا.
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 ڪيئن ٺاهجن مُٺيا /ٻجن جا بال

ڪنهن به کاڌ واري عالئقي ۾ نباتاتي زندگي بحال ڪرڻ جو سولو ۽ سادو طريقو ٻجن جا بال اسهتهاه هال 
ڪرڻ آهي. ان ال  هر سال جهنگلي ٻ  گڏ ڪريو. ٻار ته خاص طور تي سٺي طرح سهان ٻه  گهڏ ڪهري 

 سگهن ٿا ۽ اها سندن سکڻ ال  هڪ دلچسپ سرگرمي / وندر به ٿئي ٿي.

جيتري قدر م ڪن ٿي سگهي پنهنجي عالئقي جي مقامي ٻوٽن جا گهاي ۾ گهاا ٻ  گهڏ ڪهريهو. انهههن 
 ٻجن سان ڪجهه مٽي مالئي ننڍڙا بال ٺاهيو.

 

ٻجن کي ڪامپوسٽ يا مٽيَء ۽ پو  چيڪي مٽيَء سان ماليو. منجهس رڳو ايترو پهاڻهي 
ماليو ته جيئن اها آلي ٿي سگھي. جيڪڏهن گهاو پاڻي مالئبو ته ٻ  جلد ڦٽي پهونهدا. 

 ان مٽيَء جا بال يا مٺيا ٺاهي سڪڻ ال  ڪجهه ڏينهن اس ۾ رکي ڇڏيو.

مينهوڳيَء جي مند کان ٿورڙو اڳ ۾ يا دوران جنهن هنڌ تي وڻ پوکاا هجن اتي اڇالئي ڇڏيو. جيڪڏهن 

( ته مٿاڇهري 293۽ رڪاوٽون ٺاهي ڇڏبيون اڏسو ص.  (counter trenches)اڳ ۾ اتي ڪائونٽر کڏا 

 واري پاڻيَء کي اوسيتائين رسڻ ۽ ٻجن کي ڦٽڻ ۽ واڌ ڪرڻ ۾ سهولت ٿيندي.

جڏهن مينهن پوندو ته ٻ  ڦٽي پوندا. ڪامپوسٽ، ٻجن کي غذا مهيا ڪريٿو ته چيڪي مٽي انهههن کهي 

 سڪڻ، ڪوئن، پکين يا اڏامي وڃڻ کان بچائي ٿي.

هڪ سال کانپو  نوان ٻوٽا پنهنجو ٻ  پاڻ پيدا ڪندا ۽ ٿورڙي عرصي ۾ ڪيترا نوان وڻ ڦٽي پوندا. وڻن 

جي چوڌاري مٽي گڏ ٿيڻ شروع ٿيندي ۽ کاڌ کان بچائيندي. ايئن ڪجهه وقت کانپو  ٻين قس ن جها وڻ 

ٽڻ به پيدا ٿيڻ شروع ٿيندا. جيڪڏهن اهڙي هنڌ تي ڪو رخنو پيدا نه ڪجي ته ڪيترن سالن کهانهپهو  

 اهو سڄو عالئقو وڻن سان ڀرجي بحال ٿي ويندو.

حصا ڇاڻيل ڪامپوسٽ  يا  2 حصو  1ٻ  

 مٽي جنهن ۾ وڻ پوکجي ٿو 

حصا ڇاڻيل چيڪي  3

 مٽي پٿرين بنا
 ٿورڙو پاڻي

 ماليو:
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 وڻن کي پنهنجو پاڻ ڦٽڻ ۾ مدد ڪرڻ

اوڀرآفريڪا جهي سهومهالهيهه مهلهڪ ۾ خشهڪ سهالهيَء ۽ 
ريگستاني آبهوا سبب ت ام گهٽ وڻ ٿين ٿا. جڏهن ته اهڙن 
وڻن جي ان  ۾ اڃان به وڌيڪ گهٽتائي ان سبب آئي آههي 

 (charcoal)جو جيڪي به وڻ پاڻ ڦٽن ٿا انهن مان ڪوئلو 
ٺاهيو وڃي ٿو. ڪوئلو، سومالي پاڻ ته گهٽ استا ال ڪهن 
ٿا پر ان جو هڪ وڏو حصو ٻين ملڪن کهي وڪهرو ڪهيهو 
وڃي ٿو. جڏهن هڪ عهورت فهاطه هه جهبهرائهيهل جهو ان 
مسئلي ڏانهن ڌيان ويو ته هن ڪوئلو ٻين ملهڪهن کهي 
وڪري نه ڪرڻ جي هڪ مهم هالئي. سندس چوڻ ههو 

جڏهن اسانوٽ پنهنجي استا ال جيهتهرو ڪهوئهلهو “ ته 
مس آهي ته اسان ٻين کي پنهههنهجها وسهيهال اسهتهاه هال 

 ”.ڪرڻ ڪيئن ٿا ڏئي سگهون

فاط ه جي مهم ڪامياب ٿي پر تيسيتائهيهن وٽهن ته هام 
گهٽ وڻ وڃي بچيا هيا. ان سبب هن سوماليه ۾ نهئهيهن سهر 
وڻن پوکڻ جي هڪ مهم هالئي. سندس ويساهه هيو ته، پنهنجن ماڻهن جي شديد غهربهت گهههٽهائهڻ جهو ههڪ 

 بهترين رستو وري وڻن پوکڻ ۾ آهي.

سوماليه جي زمين، ت ام گھاي گرم ۽ خشڪ هجڻ سبب اتي وڻ پوکڻ ڏکيو آهي ۽ جيئن ته سومالهيهه ۾ گهههاها 

ماڻهو، مٽجندڙ موس ن سبب هڪ هنڌان ٻئي هنڌ لڏپالڻ ڪندا رهن ٿا ان سب ع لي طرح سان اهها امهيهد نهه 

هئي ته ڪو ماڻهو وڻ پوکيندا ۽ انهن جي سنڀال به ڪندا. تنهنڪري فاط ه ماڻهن کي س جهائڻ شروع ڪهيهو 

ته اهي، جيئن ته سڄي ملڪ ۾ لڏپالڻ ڪندا رهن ٿا تنهنڪري جتهي 

به هجن اتي ننڍڙن پٿرن جا ٻنا به ٺاهيندا رهن. جيتوڻيڪ زمهيهن 

ت ام گهاي تراکڙي آهي پر تنهن هوندي به فاطه هه کهي امهيهد 

هئي ته، پاڻي جنهن به ههيهٺهانهههن ههنهڌ تهائهيهن رسهنهدو 

اوسيتائين وڻن جي صورت ۾ هڪ نئين زندگيَء جي 

شروعات ڪندو. مينهوڳيَء جي هڪ مهتهتهصهر 

موسم دوران انهن ننڍڙن ٻنن رسهتهي زرخهيهز 

مٽي ڪٺي ٿي سگهي ۽ وڻ ٽهڻ آهسهتهي 

آهستي پنهنجو پاڻ ڦٽڻ شروع ٿهيها. 

هاڻ اڳين ڪيتهرن سهالهن جهي 

ڀيٽ ۾ سوماليه ۾ ت ام گههاها 

 وڻ ڦٽي رهيا آهن.



 206   : زمين بحال ڪرڻ ۽ وڻ پوکڻ11باب. 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 وڻ پوکڻ

سٺين حالتن ۾ وڻن پوکڻ سان تباهه ٿيل زمين بحال ٿي وڃي ٿي. ٻارڻ، ع ارتي ڪهاٺ، جهانهورن ۽ انسهانهن کهي 
کاڌخورائ ۽ دوائون وغيرهه مهيا ڪريٿي. وڻن پوکڻ سان ناقص ۽ بنجر زمين وري زرخيز ۽ آبهاد ٿهي وڃهي ٿهي. 
جڏهن ته ستت موس ي حالتن ۾ پوکيل وڻن جي سٺي واڌ ڪرڻ ال  ڌيان ڏياو پوي ٿو. جيتوڻيڪ وڻهن پهوکهڻ جها 
ڪيترائي فائدا آهن تنهن هوندي به اهي سڀني وسندين يا عالئقن ۾ پوکي نٿا سگهجن اوڻ پوکڻ ال  ڏسو سرگرمي 

 ).191ص. 

 وڻن پوکڻ جا ڪيترائي طريقا ٿي سگهن ٿا:

  .202زمين ۾ سنئون سڌو ٻ  پوکڻ يا قلم هاڻ اڏسو ص.( 

  .202جهنگلي ٻيجارو گڏ ڪرڻ ۽ روتڻ اڏسو ص.(  

  ڪنهن نرسريَء ۾ ٻيجارو ڪرڻ ۽ پو  اهو ڪنههن زمهيهن ۾ ههاهڻ
 ).209اڏسو ص. 

  پنهنجي پسند جي وڻ جي ٽاري ڪنهن ٻئي وڻ جهي ٽهاريَء ۾
پيوند ڪرڻ اعام طور تي ميويدار وڻن جهي پهيهونهد ڪهئهي 

 وڃي ٿي ۽ اهڙن وڻن جو هن ڪتاب ۾ يڪر ڪيل ناهي(.

بهرحال، توهان ڪهڙو به طريقو استا ال ڪريو ان جو مهدار 
توهانجي پوکجندڙ وڻن تي ٿئي ٿو ۽ ان تي به ته ڪهڙا ٻه  

 ۽ پيوند ملي سگهن ٿا.

 ٻ  يا قلم جي چونڊ ڪرڻ 

ماڻهن ۾ اهڙيون ڪيتريون چهوڻهيهون مشهههور آههن 
جهيهڪهڏههن ”  جهڙا والهديهن تهههڙا ٻهچها.“ جهڙوئ: 

ڪنهن ٻار جا والدين قداور هوندا ته، اهڙو ٻار به قداور 
ٿيندو. ساڳئي طرح سان جيڪڏههن ڪهو ٻهيهجهارو 

جو هوندو جنهن جو ٿڙ سڌو ۽ فرنيچر ” والدين“اهڙي 
ٺاهڻ ال  سٺو هوندو يا ڪارائهتهي دوا پهيهدا ڪهنهدڙ 
هوندو ته منجهس به اهڙيون خاصيتون پيدا ٿينديون. 
تنهنڪري بهتر ٿئي ٿو ته، پيوند ال  ٻ  يا قلم اههڙي 
والدين اوڻ( مان حاصل ڪجي جيڪو صحت نهد ۽ 

منجهس اهي خاصيتون موجود هجن جيڪي توهان چاهيو ٿا. جيڪڏهن توهان پنهههنهجهي عهالئهقهي ۾ اههڙا ٻه  
 حاصل ڪري نٿا سگهو ته اهي ڪنهن ويجهي ڳوٺ جي نرسري يا باغ مان حاصل ڪريو.
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 پوکڻ ال  ٻ  تيار ڪرڻ

ڪجهه ٻ ، عام طور تي جن جي ٻاهرين کل نرم ۽ ڳردار يا رسدار ٿين ٿا اهي گڏ ڪهرڻ کهانهپهو  تهرت پهوکهڻ گهههرجهن.  
 ).303جڏهن ته ڪن کي پوکڻ کان اڳ ۾ڪيترن مهينن تائين رکاو پوي ٿو. اٻ  گڏي ڪري رکڻ ال  ڏسو ص.  

گهان ٻجن کي ڦٽڻ ال  پاڻي گهرجي ٿو. ٿلهي يا ستت کل واري ٻه  کهي نهرم 
ڪرڻو يا ٽِڙڪائاو پوي ٿو ته جيئن پاڻي نرم ڪري سگهيس. جڏهن تهه، ڪهن 

 ٻجن کي پوکڻ ال  اڃان به گهاو ڪجهه ڪرڻو پوي ٿو. 

  جيڪڏهن ٻ  ه کل گهاي ستت ناهي اجڏهن ننهن سان لهي يها ٽهڙڪهي
پوي( ۽ گهاي ٿلهي اهن ڪتاب جي پوش کان وڌيڪ ٿلهي نهه ههجهي( تهه 

 اهڙي ٻ  کي ڪنهن به گه يل زمين ۾ سنئون سڌو پوکي سگهجي ٿو.   

  پر جي ٻاهرين کل ٿلهي پر سنهي آهي ته اهڙي ٻ  کي ڪپڙي ٽڪر ۾ ويڙههي
هڪ منٽ  ال  ايتري گهاي گرم پاڻيَء ۾ وجهي ڇڏجي جهنهههنهکهي ڇهههي نهه 

ڊ س(. پوء ٻ  کهي گهرم پهاڻهيَء مهان ڪهڍي  20سگهجي، پر ٽهڪندڙ ۾ نه ا
 هڪدم ٿڌي پاڻيَء ۾ سڄي رات ال   وجهي ٻئي ڏينهن تي هاي ڇڏجي.   

  ستت پر سنهيَء کل وارن ٻجن ال  اهڙو ٻيو طريقو، سڄي ڏينهن ال  ٿڌي پهاڻهيَء ۾
ڪالڪن تائين گه يل ڪهپهڙي ۾ ويهڙههي ڇهڏڻ  24پسائي ڇڏڻ کانپو  ايندڙ 

 ڏينهن تي اهڙو ٻ  پوکي ڇڏجي. 2ڏينهن تائين ورجائجي.  6آهي. اهو طريقو 

  جيڪڏهن ٻ  جي کل نرم پر ٿلهي آهي تهه کهل جهي ههڪ سهنهههي
ٽُڪري الهي ڇڏجي. ائين ڌيان سان ڪجي ته جيئن ٻ  جي گهٽ ۾ 

 گهٽ يري ڪٽجي سگهي. 

  ستت ٻجن جي کل الهڻ جو بهترين طريقو، ڳائي ڇياي مليل پاڻيَء ۾ سڄي رات پسائي ڇهڏڻ ۽ پهو  سهڄهو

ڏينهن تائين ورجائجي. ائين سٺا ٻ  ڦٽي پوندا ۽ هاڻ ال  تيهار  4کان  3ڏينهن اس ۾ سڪائڻ آهي. اهو طريقو 

 هوندا. جيڪي ٻ  ڦٽي نه سگهن اهي اڇالئي ڇڏجن.

ڪجهه ٻ  اهڙا به ٿين ٿا جنکي هلڪيَء باهه تي گرم ڪرڻو يا يخ ڪرڻو پوي ٿو يا جيسيتائين جانهور انهههن کهي 

خارج نٿا ڪن تيسيتائين ڦٽي نٿا سگهن. توهان به اهڙن ٻجن ال  تجربو ڪري ڏسو ته اهي، ڪهڙي طرح سان ڦٽي 

 سگهن ٿا. ائين ڪيترين ڪوششن سان توهان ٻجن پوکڻ ۾ ماهر ٿي ويندو.
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 قلم تيار ڪرڻ

جڏهن ڪن وڻن جا قلم هاجن ۽ انهن کي پهاڙن 
۽ پنن جي ڦٽڻ تائين پاڻي به ڏبو رهجي تهه اههي 
سٺيَء طرح سهان واڌ ڪهن ٿها. قهله هن رسهتهي 
پوکجندڙ ٻوٽا عام طور تي جلد ميوو ۽ ٻ  ڏين ٿا 

 بنسبت ٻجن رستي ڦٽندڙ وڻن جي.

ڪي قلم سنوان سڌا ان هنڌ تي هاي سگههجهن 
ٿا، جتي توهان وڻ پوکڻ چاهيندا هجهو. جهڏههن 
ته، ٻيا نرسريَء ۾ تيسيهتهائهيهن پهوکهڻ گهههرجهن 
جيسيتائين جهجهيون پاڙون ۽ پن پيهدا ڪهري 

 پنهنجي سر زنده رهڻ الئق نٿا ٿين.

ه يشه قلُم، شاخ جي اهڙي وچين هنڌ تان ڪڍجي جتي ڪاٺيَء ۾ ڪو وُر نه هجي ۽ نه ئي گههاهي سهتهت ههجهي. 
، ٽاريَء تي اههڙا اڀهار يها nodes” )اکيون“تائين  10کان  6قلم ال  ڪاٺيَء جو ڪو اهڙو ٽڪرو چونڊجي جنهن ۾ 

ڳنڍيون جتان پن اڀرن ٿا( هجن. آهستي ۽ ڌيان سان اهڙن هنڌن تان پن پٽي ڇڏجن ته جيئن اکيهن کهي نهقهصهان 
پهچي نه سگهي. ٽاريَء کي سڌي ڪٽڻ بجا  ڪنڊائتو مڇجي ته جيئن پاڙن کي صحيح طرح سهان پهيهدا ٿهيهڻ ۾ 

 سهولت ٿي سگهي.

اهڙو قلم نرسريَء ۾ هنيو ويندو هجي يا سڌو سنئون زمين ۾، پڪ ڪجي ته ان کي جام پاڻي ڏبو رهجي ٿو ۽ جيتهن 
 کان به بچائجي جيسيتائين ايتريون پاڙون پيدا ڪري جو اهي پاڻ پاڻي لهي سگهن.

 جهنگلي ٻيجارو هاڻ

ٻيلي پوکڻ جو هڪ ٻيو طريقو هي به ٿي سگهي ٿهو تهه، جهههنهگهلهي 
ٻيجارو ڪڍي ڪنهن اهڙي هنڌ تي هاجي جتي توهان وڻ پهوکهڻ 
چاهيو ٿا. ٻيجاري ال  ڪنهن اهڙي صحت ند وڻ جي چونڊ ڪجهي 

 جيڪو وڻ جي ويجهو يا هيٺان ڦٽو هجي.

ڪنهن ننڍي ٻيجاري کي ڌيان سان کوٽي ڪڍجي ته جيئن ان جي 
مکيه ڊگهي پاڙ کي نقصان پهچي نه سگهي. جيڪهڏههن پهاڙن کهي 
نقصان پهچندو ته وڻ سٺيَء طرح سهان واڌ ڪهري نهه سهگهههنهدو. 
ٻيجاري چوگرد چلهو، ايترو اونهو کوٽجهي جهيهسهيهتهائهيهن تهوههان 
س جهو ٿا ته پاڙون پهتل آهن. پنهنجي هٿ يا ڪنهن اوزار رسهتهي 
ٻيجاري کي لوڏڻ بنا ته جيئن پاڙن جي چوگرد مٽي ڪري يا ڇاي نه 

 پوي ٻاهر ڪڍجي.

جيسيتائين ٻيجاري کي زمين ۾ هاو تيسيتائين پاڙن جي چوگرد مٽيَء کهي 
گه يل رکو. نئين هنڌ تي تيسيتائين پاڻي ڏيندا رهوس جيسيتهائهيهن پهاڙون 

 ل ي پنهنجي سر پاڻي حاصل نه ٿيون ڪن.

 قلم هن ڪنڊ تي پوکيو 

ٽي يا چار اکيون زير 

 زمين هجن 

پاڙون اکين مان زير 

 زمين واڌ ڪن ٿيون 

 ٻيلي مان سال ڪڍي پوکڻ
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 ڪنهن نرسريَء ۾ وڻ پوکڻ

نرسريَء ۾ وڻ پوکڻ سان، اهڙن وڻن جي صحت ند واڌ ٿئي ٿي جتان پو  ڪڍي ڪنهن ٻئي هنڌ پوکي سگهجن ٿها. 
جڏهن ته ڪا نرسري قائم ڪرڻ ۽ ان جي سنڀال ڪرڻ ال  گهاو خفو ڪرڻو پوي ٿو. ڪنهن نرسريَء ۾ وڻ پهوکهڻ 

 تڏهن ماقول س جهيا وڃن ٿا جڏهن:

 .اهڙن وڻن جا ٻ  يا قلم هنيا وڃن جيڪي اڻلڀ هجن 

 .جيڪڏهن ٻجن ۽ وڻن جو بچاُء نه ڪبو ته جيت انهن کي چٽ ڪري ڇڏيندو 

 .نرسريَء جي سنڀال لهڻ ال  ماڻهن وٽ گهربل وقت هجي 

ڪنهن نرسريَء ۾ وڻ پوکڻ ۽ پو  انهن جو ٻيجارو ڪڍي ٻئي هنڌ هاڻ کان وڌيڪ سولو ۽ سڌو سنئون طريهقهو وڻ 
پوکڻ آهي. جڏهن ته ڪيترو ٻيجارو سڌوسنئون پوکڻ سان سڙي وڃي ٿو. بنسبت ان جي ته اههي اڳ ۾ ڪهنهههن 

 نرسريَء ۾ پوکيا ويا هجن.

 وڻ پوکڻ ڪڏهن شروع ڪجي

سال جي جنهن وقت ۾ وڻ پوکجن ٿا ان جو مدار هن ڳالهه تي ٿئي ٿو ته، وڻن کي ڪهيهتهرو وقهت نهرسهريَء ۾ رکهڻ 
ضروري ٿئي ٿو. جيڪڏهن توهانجي عالئقي جي موسم گه يل ۽ خشڪ آهي ته، گه يل موسم شروع ٿيهنهدي ئهي 

 4کهان  3وڻ پوکڻ شروع ڪريو ته جيئن انهن کي گهاو پاڻي ڏياو نه پوي. جڏهن ته ڪيترن وڻن کهي نهرسهريَء ۾ 
 مهينن تائين رکاو پوي ٿو ته جيئن اهي ايترا وڏا ٿي وڃن جو نرسريَء کان ٻاهر هاي سگهجن.

 وڻن ال  نرسري ڪٿي هاجي 

نرسري ڪنهن اهڙي هنڌ هاجي جتي سوالئيَء سان رسي سگھجي، ٻيجارو ڦٽي ته ڪنهن ٻئي هنڌ هاي ۽ نرسريَء 
 تائين هر ڪم ڪندڙ سوالئيَء سان پهچي سگهي. هر نرسريَء ال  هيٺين شين جي گهرج ٿئي ٿي. 

 پاڻيَء جو يرياو ۽ پاڻي گڏ ڪرڻ جو بندوبست

 سامان وغيره رکڻ جو محفوظ هنڌ

 هڪ اهڙو هنڌ جتي مٽي گڏائي ۽ ڍوئي سگهجي

 تيز س ، مينهن ۽ هوا کان بچاُء

 بدخواهن يا هاڃيڪارن کان بچاُء ۽ وڏن جانورن ال  لوڙهو

 ٻيجاري ال  جا 

 ٽڪريَء جي حالت ۾ سڌي زمين يا سڌو پٽ
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 ڪونڊين ۾ ٻيجارو پوکڻ

ڪونڊين ۾ ٻيجارو پوکڻ سان اهو هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائڻ ۽ هاڻ سولو ٿئي ٿهو. ڪهونهڊيهون مهوڪهريهون ۽ 
ڇٽ واڌ ڪري سگهي پر ايتريون به وڏيون نه هجڻ گهرجن  -اونهيون هجڻ گهرجن ته جيئن، ٻيجاري جو انهن ۾ پاڙ

جو گهايون ڳوريون ۽ ڪنهن وڻ جي گهرج کان وڌيڪ پاڻي جذب ڪري وڃن. ڪو ٻيجارو جيتهرو گهههاهو وقهت 
نرسريَء ۾ رکبو اوتري ان ال  وڏي ڪونڊيَء جي ضرورت پوندي. جڏهن ته ڪيترن وڻن ال  هڪ سٺي سائهيهز واري 

انچ اونهي ٿئي ٿي. اهي ايتريون مضبوظ هجڻ گهرجن ته جيئهن مهٽهي ڀهرڻ  9انچ موڪري ۽  6ڪونڊي مٿان کان 
 کانپو  سڌيون بيهي سگهن ۽ منجهن واڌو پاڻي وهي وڃڻ ال  تري ۾ هڪ سوراخ هجي.

وڻن جي ننڍي ٻيجاري کي تيز اس کان بچائاو پوي ٿو. جڏهن ته ڪيترا، ڏينهن جي گرميَء دوران ڪنهن ڇهانهوري 
 هيٺان سٺي واڌ ڪن ٿا.

 وڻن پوکڻ ال  مٽي

وڻن پوکڻ ال  استا ال ٿيهنهدڙ مهٽهي گِهههرگهههلهي ههجهڻ 
گهرجي ته جيئن، نون ڦٽنهدڙ وڻهن جهون پهاڙون سهڙي نهه 
سگهن. اها غذائي جزن سان پڻ ڀرپور هجڻ گهرجي اڏسو 

( ته جيئن منجهس وڻ سهٺهيَء طهرح سهان واڌ 222ص. 
ڪري سگهي. ٻيلي، درياَء يا واهن جي مٽي نهون وڻهن ال  

 ت ام سٺي ٿئي ٿي.

جيڪي ٿانَو ڳري سڙي وڃن ٿا ااخبارن، پنن ۽ پاٺن جا ٺهيل( ٻيجاري س يت سنوا سڌا زمين ۾ هاي سگهجن ٿا. جڏهن ته 

 پالسٽڪ، شيشي ۽ ڪاٺ جي ٿانون مان ٻيجارو ڪڍي هااو پوي ٿو ۽ اهي هر هر استا ال ڪري سگهجن ٿا.

حصا درياَء  2

 جي واري 

حصو زرخيز  1

ڪاري مٽي يا 

 ڪامپوزٽ 

حصا  2

 عام مٽي 

 ٻوٽن ال  مٽي ڇاڻڻ
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 ڪونڊين ۾ ٻ  يا قلم ڪيئن هاجن

جنهن مٽيَء ۾ ٻيجارو پوکڻ چاهيو ٿا ان کي هڪ ڏينهن اڳ ۾ پاڻي ڏيو ته جيئن گه يهل رههي پهر نهه  
ڪي آلي. ٻجن کي پوکڻ کان اڳ ۾ صاف ڪريو پر ايترو گهاو اڳ ۾ به نه جو اهي ڦٽڻ شهروع ڪهن 

 (. ڪونڊين کي مٽيَء سان ڀري ڇڏيو.304يا سڙي وڃن اڏسو ص. 

تائين ٻ  ڇٽي ت ام آهستگهيَء  10کان  5ت ام ننڍڙا ٻ  پوکڻ ال  مٽيَء جي مٿاڇري کي ٿورڙو کوٽي، 
 پوري ڇڏيو.ٻ  سان ساڳي مٽي، ڪاٺيَء وغيره سان مٿان وجهي 

ڀهيهرا  3کهان  2ڊگهن ٻجن پوکڻ ال  ڪونڊي جي وچ ۾، مٽيَء ۾ ٻ  جي موڪر کهان اٽهڪهل 
وڌيڪ اونهو سوراخ ڪريو. اهو به م ڪن ٿي سگهي ٿو ته توهان هر ڪونهڊيَء ۾ ههڪ کهان 

وڌيڪ ٻ  پوکڻ چاهيندا هجو. ٻجن کي مٽيَء سان ڍڪي آهستگيَء سهان ٿهورڙو ههيه  
ڪري ڇڏيو. مٽيَء کي هي  زور ڏيڻ سان موجود هوا نڪري ويندي، نه ته اتي فنگس واڌ 

 ڪري سگهي ٿي.

ٻجن هاڻ کانپو  ڪونڊين کي پاڻي ڏئي ڇڏيو. جيڪڏهن ٻ  گهاا ننڍڙا هجن ته پاڻي 
 ڌيان سان ڏيون ته جيئن وهي نه وڃن.

پن ڦٽي پون ته انهن مان اهڙي ٻيجاري جي چونڊ ڪريو جيڪو سگهارو ههجهي. بهاقهي    2يا    1جڏهن ٻجن مان  
ڪڍي ڇڏيو. ايئن هر ڪونڊيَء ۾ رڳو هڪ ٻيجارو رکجي. توهانکي جنهن ٻيجاري جي ضرورت ناهي ان کي  

 ڇڪي ڪڍڻ بجا  ڪٽي ڇڏيو ته جيئن باقي رهندڙ بيجاري جون پاڙون متاثر ٿي نه سگھن. 

 ٻيجاري کي پاڻي ڏيڻ

نرسريَء ۾ ٻيجاري کي پاڻي ڏيڻ ت ام اهم ڪم ٿئي ٿو. پنهنجن وڻن کي بلڪل آهسهتهي مهيهنهههن جهيهان پهاڻهي 
 ڇاڪارجي، نه ڪي پائپ جي پچڪاري جيان ڏجي جنهن سان مٽي ۽ اڻ ڍڪيل ٻ  وهي وڃن ٿا.

ٻيجاري کي پاڻي ڏيڻ جي مقدار جو مدار ان ڳالهه تهي ٿهئهي ٿهو تهه، ان جهون پهاڙون 
ڪيتريَء اونهائيَء تائين وڌيون آهن. ٻيجاري جا پن جيئن ئي ڪومائجهڻ ل هن تهه، 
پاڻي ڏيڻ شروع ڪجي پر بهتر اهو ئي س جهيو وڃي ٿو ته جيئن ڪهومهائهجهڻ جهي 

 حالت پيدا ئي نه ٿئي. ڇو ته، ٻوٽي ال  اها ڳالهه دٻاُء واري ٿئي ٿي.

پن موجود هجن تيسيتائين جڏهن به مٽيَء جهو مهٿهاڇهرو  3يا  2جيستائين ٻيجاري ۾ 
 مڪ ل سڪل نظر اچي ته ان کي پاڻي ڏيڻ گهرجي.

پنن جي حالت ۾ جڏهن مٽي آڱوٺي جي ننهن جهيهتهري اونهههائهيَء تهائهيهن  6کان  5
 خشڪ هجي ته پاڻي ڏيڻ گهرجي.

پو  جڏهن، پاڙون ڪونڊيَء جي تري کي ڇهنديون هجن ۽ تهوههانهجهي آڱهوٺهي جهي 
 پهرئين سنڌ جي ڊيگهه جيتري مٽي سڪي وئي هجي ته پاڻي ڏيڻ گهرجي.

 گند گاهه ڪڍڻ ۽ زرخيزڻ

روشني، پاڻي ۽ زمين جي غذائي جزن جي ڀيٽ ۾ گندگاهه، وڻن جي ٻيجاري تي چڙهت ڪندو رهي ٿو. ڪهونهڊيَء 
۾ هلڪوڦلڪو گندگاهه هجي ته هاڃيڪار نٿو ٿئي پر جي گهاو هجي ته پاڙ کان اهڙيَء طرح سان ڇڪهي ڪهڍي 

 ڇڏجي ته جيئن مٽي پٽجي نه سگهجي.

جيڪڏهن توهانجي مٽي زرخيز آهي ته ٻيجاري کي گهربل غذائي وکر ملي سگهندا. پر جي ڀاڻ ڏيڻ جي ضهرورت 
 ).15هجي ته ڇياي، ڪامپوسٽ يا پيشاب مان قدرتي ڀاڻ ٺاهي ڏجي. اڏسو باب 

هن ٻوٽي 
کي پاڻي 
 گهرجي 

هن ٻوٽي کي 
 جھجھو
 پاڻي آهي
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 ٻيجارو روتڻ / هاڻ

جڏهن ٻيجاري جون پاڙون ڪونهڊيَء جهي تهري  
کان ٻاهر نڪرڻ شروع ڪن ا عام طور تي پوکڻ  

مهينن کانپهو ( تهه اههو وقهت ان جهي    4-3جي  
روتڻ جو آهي. پر جي ان وقت روتي نٿا سگهو تهه  
هر هفتي ۾ هڪ ڀيرو ان جون پهاڙون ڪهٽهيهنهدا  
رهو. ائين ڪرڻ سان ان ٻوٽي جهو، ڪهونهڊيَء ۾  
پاڙن جو هڪ ڀرپور مچو پيدا ٿيندو ۽ اهو زمهيهن  

 ۾ سڙڻ کان بچي پوندو. 

اهڙي ٻيجاري کي ڪنهن هنڌ هاڻ کان ههڪ 
مهينو اڳ، مٿان وارو ڇپهر آهسهتهي آهسهتهي 
الهڻ شروع ڪيو ته جيئن اتي ساڳئي مهقهدار 
جيتري اس ل ي سگهيس جيتري نئيهن ههنهڌ 

 تي ل اي اٿس. ائين ڪرڻ سان ٻيجارو نئين هنڌ تي وڌيڪ روشني ۽ خشڪ حالتن جو هيرائ ٿي سگهندو.

نئين هنڌ تي هاڻ کان هڪ ڏينهن اڳ، ٻيجاري کي پاڻي ڏيو ته جيئن ڪونڊيون گه يل رهن. انهن کي ڌيهان سهان 
نِيو ته جيئن پاڙن کي نقصان پهچي نه سگهي. جتي جتي ٻيجارو هااو آهي اتي نشان ڪري ڇڏيو. هر وڻ جهي وچ 
۾ ڪيتري وٿي رکاي آهي ان جو مدار وڻ جي قسم ۽ مقصد/گھرج تي مدار رکي ٿو. جڏهن تهه ههڪ عهام اصهول 

 مطابق، وڻ اهڙي طرح سان هاجن ته جيئن مڪ ل وڌڻ کانپو  انهن جون شاخون رڳو هڪٻئي کي ڇهندڙ هجن.

ٻوٽن وچ ۾ 

 مفاصلو

ٻوٽن وچ ۾ 

 مفاصلو

 ٻوٽن وچ ۾ مفاصلو

ٽڪنڊي طريقي پوکڻ سان ٿورڙيَء ايراضيَء ۾ گهاا ٻوٽا واڌ 

 ڪري سگهن ٿا

چلها هم چورس ڪونڊيَء جي اونهائيَء کان 

ڌيڍوڻا کوٽيو. گول چلها، پاڙن کي آسپاس جي 

 مٽيَء تائين رسڻ نٿا ڏين.

چلهي کي مٽيَء سان اهڙيَء طرح سان لٽيو ته جيئن ڀرجهي وڃهڻ 

کانپو  ٿڙ، زمين جي سنوت ۾ هجي. اهو به م ڪن ٿي سگههي ٿهو  

ته، وڻ کي اڀرڻ ۾ مدد ڪرڻ ال  اوهان کي ڪامپوسٽ يا ڪهاري 

زرخيز مٽيَء جا ڪجهه ٻڪ وجهاا پون. ٻوٽي هاڻ کانپو  آسپاس 

 جي مٽيَء کي پاڻي ڏيئي آلو ڪري ڇڏيو.
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 ڏکين هنڌن تي پوکڻ / هاڻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نون ڦٽندڙن وڻن جي سنڀال ڪرڻ

ڪنهن به وڻ جي، پهرئين سڄي سال دوران سنڀال ڪرڻ ضروري ٿئي ٿهي. اههو 
ئي سبب آهي جو وڻن پوکڻ جون ڪيتريون مه ون ان سبب نهاڪهامهيهاب ٿهي 
وڃن ٿيون جو ڪوبه واڌ ڪندڙن ٻوٽن جي سنڀال نٿو لهي. جيهڪهڏههن مهوسهم 

 3يها  2گرم ۽ خشڪ هجي ته ٻيجاري کي شروعات ۾ روزانو هڪ دفاو ۽ پو  هر 
ڏينهن پاڻي ڏيڻ جي ضرورت ٿئي ٿي. ڪجهه هفتن کانهپهو  وڻ جهي پهاڙن کهي 
پاڻي لهڻ گهرجي. پر جي موسم اڃان به گرم ۽ خشڪ آهي ته وڻ کهي ضهرورت 

 آهر پاڻي ڏيڻ گهرجي.

گندگاهه به تيسيتائين ڪڍبو رهجي جيسيتائين ٻوٽو، گندگاهه کان ڊگهو ٿي نٿو 
وڃي. جيڪڏهن جانورن ۽ ٻارن سبب ڦٽندڙ ٻوٽي کي نقصان پهچڻ جو خهطهرو 

 هجي ته چوگرد لوڙهو ڏئي ڇڏجي.

جيڪڏهن وڻ سٺيَء طرح سان واڌ نه ڪندو هجي يا پن ڏسڻ ۾ پهيهال ايهنهدا يها 
صحت ند نه ل ندا هجن ته اهڙين حالتن ۾ قدرتي ڀاڻ ڏيڻ سهان فهائهدو ٿهئهي ٿهو 

( جيڪو گول جي صورت ۾ ايتري موڪر تائين ڏجي جيستائهيهن 222اڏسو ص.
 وڻ جون شاخون ٿي سگهن ٿيون.

ميٽهر گهول چهلهههو  1جت وڻ پوکاو آهي ان کان مٿتي 
 کوٽي ۽ هڪ تراکڙو دڪو ٺاهي ڇڏيو.

پاڻي هي  وههڻ کهان روڪهڻ 
 ال  ننڍڙو دڪو ٺاهيو

خشڪ هنڌن تي وڻن جي چوگرد خالي چلها 
ٺاهي ڇڏيو ته جيئن منجهن مينهن جو پاڻي گڏ 

 .ٿي سگهي

اونهن لهوارن هنڌن تي ههرههڪ 
 وڻ ال  هڪ ننڍو دڪو ٺاهيو.

جي  (v)لهوارن هنڌن تي انگريزي اکر ويَء 
شڪل جهڙا مٽيَء جا ٻنا ٺاهيو ته جيئن منجهن 

 مينهن جو پاڻي گڏ ٿي سگهي.

ننڍن ٻوٽن ال  جهنگلو 

 هاي حفاظت ڪرڻ. 
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 پاڻيَء جا لنگهه ۽ ويٽلئنڊ بحال ڪرڻ

اهڙا وڻ ٽڻ ۽ ٻوٽا جيڪي وهڪرن، ندين ۽ ويٽلئهنهڊن اجهن  
هنڌن جي زمين سڄو سال آلي يا َڇر رهي ٿهي( سهان ٿهيهن ٿها  

ال  ڪيترائي اهم ڪارج ڪندا رهن ٿا. اهي ٻوڏن  َڇن  ڪنهن به  
تي ضابطو رکن، پاڻي صاف ڪن، زمين جي مٿاڇري تي وهندڙ پاڻيَء  

کي زمين اندر جذب ٿيڻ ۾ مدد ڪن ۽ ڪيترن قس ن جي جانورن ۽ ٻوٽن  
 ال  گهر ٿين ٿا. 

شهرن ۽ ڳوٺن ۾ پاڻيَء جا وهڪرا ۽ نديون عام طور تي سڌ ۾ وهايون 
وڃن ٿيون ته جيئن ٻوڏن تي ضابطو رکي سگهجي ۽ انهن جي چوگرد 

اڏاوت ڪرڻ سولي ٿئي ٿي. ڪو وهڪرو يا ندي جيتري وڌيڪ سڌي 
هوندي اوترو منجهانئس پاڻي تيزيَء سان وهندو رهندو. ائين جيترو 
پاڻي تيزي سان وهي ٿو اوترو پيٽ ۽ ڪنارن کي وڌيڪ کائي ٿو ۽ 

م ڪن ٿئي ٿو ته لهوارن هنڌن تي ٻوڏ پيدا ڪري. ٻوڏن سبب وڏا وڏا 
پٿر ۽ بنڊ لهوارن هنڌن ڏانهن وهائيندو رهي ٿو. ايئن ڪنهن خشڪ 

موسم ۾ توهان ڪنهن وهڪري 
جي تري ۾ وهندڙ پٿرن ۽ 
بنڊن جي سائيز ڏسڻ سان 
ٻڌائي سگهو ٿا ته اها ٻوڏ 

واري صورتحال آهي يا نه. 
جيڪڏهن خشڪ موسم ۾ 

ڪنهن آهستي وهندڙ ۽ تراکڙي 
نديَء جي تري ۾ وڏا وڏا پٿر موجود 

هجن ته اها خطرنائ ٻوڏ جي 
نشاني ٿئي ٿي جو اها 
مينهوڳيَء جي مند ۾ 
لهوارن هنڌن ڏانهن 

وڏا وڏا پٿر 
لوڙهي اچي ٿي. 
پاڻيَء جا لنگهه 

بحال ڪرڻ 
ال  وڌيڪ  
 هن قسم جي ندي آهستي آهستي وهندي رهي ٿي .9ڏسو باب 

 ۽ زمين ۾ پاڻي کي جذب ٿيڻ ڏئي ٿي. 

 

هن قسم جي ندي تيز وهي هيٺانهين عالئقي 

 ال  ٻوڏ جو سبب ٿي سگهي ٿي.
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 وڻ ٽڻ بحال ڪرڻ

وهڪرن سان گڏ ٿيندڙ وڻ ٽڻ مينهن جي وهڪري کي ماٺي ڪرڻ، پکيڙڻ ۽ زمهيهن ۾ جهذب ٿهيهڻ ۽ مهٽهيَء کهي 
 پنهنجيَء جا  تي سڪ رهڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

 

وهڪرن ۽ ندين سان هم ڪنار هنڌن کي کاڌ کان بچائڻ جو هڪ طريقو انهن سان وڻ پوکڻ آههي. جهيهڪهڏههن 
 ميٽر موڪر ۾ وڻ پوکجن ته، ان سان عام طور تي کاڌ گهٽجي ٿي. 50کان  20ڪنهن وهڪري جي هر پاسي کان 

يها    2جن وڻن جون پاڙون گه يل رهڻ پسند ڪن ٿيون اهي قل ن رستي سوالئيَء سان واڌ ڪري سگهن ٿيون. قل ن جون  
کان وڌيڪ قطارون هاو ۽ پو  هر قطار جي وچ ۾ تارون يا ڍنگر سٿي ڇڏيو. ائين ڪرڻ سان مٽهي پهنهههنهجهيَء جها  تهي    2

ڄ يل رهندي ۽ ٻين ٻوٽن ۽ جانورن ال  اهڙيون حالتون پيدا ڪندي جو اهي اتهي  
 پيدا ٿي يا رهي نه سگهندا. 

جيڪڏهن نديَء يا وهڪهري 
جا پاسا مضبوط هجن ته اتي 
وڻ ٽڻ، ٻوٽا ۽ گاهه پنهنهجهو 
پاڻ ڦٽڻ شروع ڪري ٿو. پر 
جي ايئن ڦٽي نٿا سگھن تهه 

پههاڻ هههاههي سههگهههههو ٿهها. 
م ڪن ٿي سهگهههي تهه، 
اهڙي هنڌ کي لوڙهو ڏئي 
ڇڏجي ته جيئهن، انهههن 
تائين نه ته جهانهور رسهي 

سگهن ۽ نه ئي ماڻهو ڪاٺيهون 
ڪري سگهن جيسيتائهيهن وڻ 

 مچي نه ٿا وڃن.

مينهن جو 

 وهندڙ پاڻي 

 ندي

مينهن جو 

 وهندڙ پاڻي 

 کاڌ وارو هنڌ:

مينهن جو پاڻي مٿاڇري تان وهندو 

 وهڪري سان مٽي آڻيندو رهي ٿو.

 بحال ٿيل هنڌ:

وڻ ٽڻ ۽ ٻوٽا مينهن کي زمين ۾ جذب ٿيڻ ۾ مدد 

 ڪن ٿا جنهن سبب ندين ڏانهن گهٽ پاڻي وهي ٿو.

ڪنهن به ڇن بچائڻ ال  

ويٽلئنڊ جو سانڍڻ ۽ بحالڻ 

 هڪ اهم حصو ٿئي ٿو.


