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۔ جنت کا پھل انجیر  

انجیر ایک مشہور پھل ہے جس کو عربی میں تین اور انگریزی میں        کہتے ہیں۔ 

یہ ایک پھلدار پودا ہے اور یہ                 انجیر کا تعلق شہتوت کے خاندان سے ہے۔ 

   انجیر کی سب سے اہم قسم                فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔                اور

جانے کے قابل انجیر لگتے ہیں۔ اس کا سدا بہار درخت گرم اور نیم ہے جس میں کھائے 

گرم خطوں میں اگتا ہے۔ یہ سب سے پہلے مغربی اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں کاشت 

مفسرین کا کہنا ہے کہ زمین پر انسان کی ٓامد کے بعد جو پہال درخت معرض کی گئی۔ 

پھلوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرٓان میں انجیر ان چھ وجود میں ٓایا وہ انجیر کا تھا۔ 

جید میں انجیر کا قرٓان مٓایا ہے۔ باقی پانچ پھل انگور، کیال، زیتون، انار اور کھجور ہیں۔ 

 ذکر صرف ایک ہی جگہ ٓایا ہے مگر بھرپور ہے۔ )سورہ التین(

انسان قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس داراالمن شہر کی کہ 

 کو ایک بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا۔

 

 

 

 

 

 

 Importance  اہمیت

الکھ ٹن  ۰۱عالمی اور قومی اعتبار سے انجیر ایک اہم فصل ہے جس کی ساالنہ پیداوار 

پھل ہیں جس میں سے تقریبا          ترکی تیار کرتا ہے۔ پیداوار کے لحاظ سے دوسرے 

ی ، الجیریا ، شام اور تیونس مراکش ، یونان ، کیلیفورنیا ، اٹلمصر ، بڑے ممالک میں 

پاکستان میں انجیر کی کاشت خیبرپختونخواہ، سندھ اور پنجاب میں چھوٹے شامل ہیں۔ 

پاکستان اس وقت گھریلو ضرورت پوری کرنے کے لئے انجیر پیمانے پرکی جاتی ہے۔ 

اس کی درآمد پر خرچ ہونے والی کی درآمد کرتا ہے۔ تاہم ، مناسب اور منظم کاشت سے 

 رقم کی بچت ہوسکتی ہے۔

 

Fig 

Ginus Ficus 

Moraccae Ficus Carica 

30% 
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 Production, Import and Export پیداوار، درآمد اور برآمد

 ہیکٹر ہے اور اس کی پیداوار         000،888رقبہ تقریبا کاشت  پاکستان میں انجیرکا زیر

ٹن ہے ، یہ پیداوار بہت کم  02.8تقریبا ہیکٹر  ٹن ہے۔ انجیر کی اوسط پیداوار فیملین 

ملک ۔ یہ پیداوار ہےٹن فی ہیکٹر  0.-8. میں اس ی پیداوارہے جبکہ ترقی یافتہ ممالک 

، انجیر کی ضرورت کو پورا کرنے کے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے

بڑی  ایکلئے ایران ، افغانستان ترکی اور وسطی ایشیائی جمہوریہ ممالک سے انجیر کی 

 مقدار درٓامد کی جاتی ہے۔ 

    خصوصیات غذائی انجیر کے فائدے اور    

Health Benefits and Nutritional Value 

انجیرایک میٹھا، انتہائی غذائیت بخش اور بھوک مٹانے والی غذا ہے۔ تعسیر میں تھوڑا 

۔ ہے ں تازہ انجیر زیادہ فائدہ پہنچاتیاور تراوت واال ہوتا ہے۔ خشک کے مقابلے میگرم 

اس میں شفایابی کی ایک تازہ انجیر میں          گودا اور          نشاستہ موجود ہوتا ہے۔  

صالحیت موجود ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ                          سانس لینے کے نظام 

والی جھلیوں کو پر سکون رکھتا ہے۔ انجیر میں  میں پائی جانے  

اور اس کے عالوہ اس میں                   ۔شوگر ہوتی ہے           پانی اور تقریبا  

                                                اور                                                                

انجیر بھی پائے جاتے ہیں۔ انجیر میں خون پیدا کرنے کی صالحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ 

وصیات کی کے تازہ پھل کی ڈنڈی جس میں سے دودھیا مادہ نکلتا ہے پھپوند کش خص

انجیر کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کینسر سے بچاتا ہے اس میں ایکحامل ہوتی ہے۔   

اس کے عالوہ ۔ پایا جاتا ہے جس سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے                       

جراثیم سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ                                     میں موجودانجیر  

گردے یا پتے کے مریض انجیر کو  خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔                   

زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں           ہوتے ہیں اور انجیر کے 

  پتوں میں           اور                کی مقدار کم ہوتی ہے۔  

 

 

 

Mucous Membrane 

80% 

17% 

Enzyme ficin 

1.3% Protein 

Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Potassium, Zinc, Sodium Vitamins B6, C and K 

Milk acid, citrus or acetic acid 

Anti bacterial 

85% 16% 

Oxalate 

Insulin Triglycerides 

7.2 
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 انجیر کی اقسام:

مملک میں انجیر کی اقسام کاشت کی جارہی ہیں۔ مختلف  ۱۰دنیا میں انجیر کی تقریبا 

 کاشت کی جانے والی چند مشہور اقسام میں:

براؤن ترک، کیلی فورنیا وائٹ، سواری سمیرنا، کروسیک، وینٹورا،  ، بلیک مشن

ل، پرپ کاڈوتاالما، کلیسی، چمپینی، گرین اشیا، ہنٹ، جیلی، سوگوئیڈ، ایل ایس یو،، کونیڈریا

اور ٹائیگرمگنولیا، او۔رورکی، اوسبورن، پوسکیلی، ٹیما   

 زیادہ پیداوار کے لیے لگائی جانے والی اقسام میں بلیک مشن اور براؤن ترکی شامل ہیں۔

Black Mission, Brown turkey, California White, Sawari Smyrna, 

Croisic, Ventura, Conadria, Kadota Alma, Celeste, Champagne, 

Green Ischia, Hunt, Jelly, SuGoid, LSU, Purple, Magnolia, 

O’Rourke, Osborn, Posquale, Tema and Tiger. 

 

 

 

 

 

 

 Climate and Soil Requirement آب و ہوا اور مٹی 

درخت ہونے کی وجہ سے ایسے عالقوں کو ترجیح دیتا  انجیر ایک جھاڑی نما یا چھوٹا

ہے جو بنجر اور نیم بنجر ہوں اور جہاں درجئہ حرارت معتدل اور دھوپ اور پانی وافر 

اگرچہ پودوں کا درجئہ مقدار میں موجود ہو انجیر کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ 

سے کم ہوتو        تک برقرار رہ سکتا ہے لیکن اگر درجئہ حرارت             حرارت

ایک پختہ درخت کم درجئہ حرارت تقریبا           پھلوں کا معیار خراب ہوجاتا ہے۔  

ہے تو یہ  تک برداشت کر سکتا ہے لیکن جب درجئہ حرارت              تک بڑھ جاتا

کا معیار نمایاں اچھی نشوونما دیتا ہے کیونکہ انجیر کا سائز، رنگ، شکل اور گودے 

انجیر سب سے زیادہ نمک اور خشک سالی برداشت ب و ہوا سے متاثر ہوتا ہے۔ طور پر آ 

45C 39C 

40C 

15 – 21C 
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                          یہ کافی اعلی سطح کے ۔ کرنے والی فصلوں میں سے ایک ہے

انجیر کو ہر قسم کی مٹی میں کاشت کیا جا سکتا ہے کیانکہ  نمک کو برداشت کرسکتا ہے۔

تاہم زیادہ پیداوار کے لیے درمیانی یا  میں موجود نمکیات کو برداشت کر لیتا ہے۔یہ مٹی 

ہو انجیر کی کاشت کےلیے موزوں              بھاری اچھے نکاس والی مٹی جس کی

  ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 شجرکاری کا وقت:

پھولوں کے  انجیر کے پودے زیادہ تر خشک آب و ہوا اور کم بارش کو ترجیح دیتے ہیں۔

لیکن  اور پھلوں کی ترتیب کے لئے گرم اور خشک آب و ہوا سب سے افضل ہے کھلنے

جبکہ  کسی حد تک انجیر کی کاشت کو بھی سردیوں کے موسم کی ضرورت ہوتی ہے

 ۸۔ اگر پودے کو پروان چڑھنے کے لئے مناسب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہےپودے کو 

اور پیداوار اچھی ہوتی ہے۔وونما گھنٹے براہ راست دھوپ ملے تو نش  

 

نسل افزائش  Propagation 

انجیر کے پودوں زمین کی تیاری کے لیے اچھی طرح ہل چال کر زمین کو صاف کر لیں 

 چشمہ کاری            مختلف طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جیسے کہ ےکے لافزائش کی 

لیکن سب سے قابل اور پیوندکاری                             لیئرنگ،             ، گرافٹنگ

ہے۔ بیج کے ذریعے افزائش کااستعمال کم اسٹیم کٹن                اور اچھا طریقہ اعتماد 

 ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے ناقص معیار کے پھل تیار ہوتے تھے۔

Sulphate or chloride 

PH 7 - 8 

Budding 

Grafting 

Stem Cutting 

Layering Tissue Culture 
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 ۶سے  ۳سینٹی میٹر لمبی شاخیں جن پر  ۱۲موسم بہار میں انجیرکی افزائش کے لیے 

گانٹھیں           موجود ہوں عموما پچھلے موسم کی لکڑی سے بنائی جاتی ہیں جنہیں 

دیا جاتا ہے۔ گیلی ریت میں سیڈ پین              یا پھر نرسری بیڈ                میں لگا 

دن کے  ۵۲شاخوں کو پابندی کے ساتھ پانی دیتے ہوئے سائے میں اگایا جاتا ہے۔ تقریبا 

بعد انہیں پالسٹک کی تھیلیوں میں منتقل کردیا جاتا ہے جس میں باغ کی مٹی، ریت اور 

ماہ بعد زمین میں لگا دیا جاتا  ۶سے  ۴قدرتی کھاد ہم وزن موجود ہوتی ہے اور پھر انہیں 

  ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 Planting method پودوں کی افزائش 

 پودے لگانے کے لیے           لمبائی، چوڑائی اورگہرائی کے گڑھے کھودے جاتے ہیں

دن کے لیے سورج کی روشنی میں کھال چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں  ۰۲جنہیں 

قطار   جاتا ہے۔ کھاد، زمین کی اوپر والی سطح کی مٹی اور ریت کے ٓامیزے سے بھر دیا

ک ایکڑ میں میٹر ہونا چاہئے۔ ای 0×  0سے قطار اور پودے سے پودے لگانے کا فاصلہ 

عام طور پر پودے لگانے کا عمل جون سے ستمبر تک پودے لگائے جا سکتے ہیں۔  068

سال  ۲ہ یہ پودا سال میں پھل دینا شروع کرتا ہے اس کے عالو ۱انجیر کا پودا  ہوتا ہے۔

۔پھیل جاتا ہے جگہ پرمیں پوری   

 Manure Requirement کھادوں کا استعمال 

پودے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور اچھی نشوونما کے لیے باقائدگی سے کھاد 

پودے لگانے کے دوران                              زمین میں شامل کردیں دینا ضروری ہے

میں  مناسب مقدار                                  اس کے عالوہ زمین کا تجزیہ کرکے 

اس کے عالوہ                  کے ساتھ ساتھ                  بھی ۔ چاہیے پودے کو دینی

اعلی معیار اور پیداوار کے ہییں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ مناسب مقدار میں دینے چا

Nodes 

Seed pan Nursery Bed 

60cm 

Farmyard manure or compost 

Nitrogen, Phosphorus or Potassium 

Macronutrient

s 

Micronutrients 
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لیے اگر نائیٹروجن اور پوٹاش کو                       یا                     کے ساتھ دیا 

 جائے تو اچھے معیار کا پھل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ 

 Irrigation آبپاشی

انجیر گرمی اور خشک سالی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تاہم ، تجارتی پیداوار کے لئے 

دن کے وقفہ سے .0سے  08بروقت آبپاشی ضروری ہے۔ موسم گرما کے دوران   

ایک دن  ہے۔ تاہم ، اگر ڈرپ ایریگیشن اختیار کی جائے تو کی جا سکتی                   

 میں                پانی ایک پودے کو مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

شاخ تراشی   Pruning 

پھر اسے اوپر سے کاٹ دیا  انجیر کے درخت کو تقریبا ایک میٹر تک بڑھنے دیا جاتا ہے

جاتا ہے جو کہ ٓاس پاس کی شاخوں کو تنے کے گرد بڑھنے دیتا ہے۔ انجیر کی شاخ 

تراشی ساالنہ بنیاد پر کی جاتی ہےتاکہ نئی پیداوار اور پھل کے حصول کو متحرک کیا 

جا سکے۔ انجیر کے پودے میں پھل ہمیشہ نئی شاخوں پر لگتا ہے اس لیے پرانی شاخوں 

ڑی احتیاط سے شاخ تراشی کرنی چاہیے۔ کی ب  

 

 Insect Pest and Diseases انجیر کی بیماریاں اور کیڑے

  بہت سی بیماریاں اور کیڑے ایسے ہیں جوکہ انجیر کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں ان میں 

شامل ہیں۔ اس کے عالوہ انجیر کو نقصان                                                ۔ 

شامل ہیں۔                         پہنچانے والی بیماریوں میں  

 

 Harvesting برداشت 

شروع کرتا ہے ، لیکن تجارتی کٹائی تیسرے سال  رچہ انجیر دوسرے سال سے پھل دینااگ

سے کی جاتی ہے۔ درخت کی چھتری کے سائز میں اضافے کے ساتھ پیداوار میں اضافہ 

  80ہوتا ہے اور آٹھویں سال کے دوران مستحکم ہوتا ہے۔ پالنٹ کی معاشی زندگی تقریبا 

جون تک ختم  -سال ہے۔ کٹائی کا سیزن فروری۔ مارچ میں شروع ہوتا ہے اور مئی 

دن کے وقفوں میں کی جاتی ہے۔  8-.ہوجاتا ہے۔ پھلوں کی کاشت دستی طور پر   

Ammonium Sulphate Sulphate of Potash 

Flood Irrigation 

15 – 20 liter 

Stem Borer, Brown Scale, Leaf defoliators or fig flies 

Fig rust or Fig mosaic 
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فیصد انجیر خشک کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں پیدا ہونے والی  ۰۱دنیا میں تقریبا 

انجیر زیادہ تر تازہ ہی فروخت کی جاتی ہے۔ انجیر کی برداشت اس وقت کرنی چاہیے 

گردن کی طرف سے تھوڑی مرجھاجائیں۔ ایک ایکڑ سے تقریبا  جب یہ نرم ہوجائیں اور

ٹن سے زیادہ تازہ انجیر کی پیداوار لی جا سکتی ہے۔  ۲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Addition 

اور  ے کھا یا جاسکتا ہے۔ اس کے عالوہ اس کا جیم، چٹنیانجیر کو تازہ یا خشک کر ک

 جوس بھی بنایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بنائے جانے واال فگ نیوٹن یا فگ رول  

ایسے بسکٹ ہیں جن کے اندر انجیر کی فلنگ ہوتی ہے۔                         

فیصد ہوتا ہے۔ یہ خوردنی  88خشک بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو فیٹی ایسڈ میں  انجیرکے

صحت اور خوبصورتی کی مصنوعات تا ہے۔ انجیرکو پر استعمال کیا جاسکتیل کے طور 

میں بھی استعمال کیا میں صابن ، موئسچرائزرز ، خوشبو اور موم بتیاں جیسے مفید جزو 

 جاتا ہے۔ 

پھلوں کی کٹائی کے بعد ، انجیر کی پتیوں کو کھینچا جاتا ہے اور ہندوستان میں چارے 

انجیر کے پتے خوشبو والے مادے  کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنوبی فرانس میں ،

 کے ذرائع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 

Fig Neuton or fig roll 
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