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 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 

انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         
                       قسمت چهاردهم
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همــه ســاله حــدود ۴۳۰ تــن زعفــران خشــک در 
ــن  ــه از ای ــود ک ــد می ش ــان تولی ــور جه ۳۰ کش
ــه  ــد آن در نُ ــر از ۹۹.۵ درص ــدود بیش ت ــدار ح مق
کشــور بــه دلیــل داشــتن شــرایط مناســب اقلیمــی 
ــد حــدود  ــا تولی ــد کــه افغانســتان ب ــد می کنن تولی
۱۵.۸ تــن ســومین کشــور تولیدکننــده زعفــران در 

جهــان اســت.
در بخــش صــادرات نیــز افغانســتان بعــد از ایــران 
ــادرات  ــد از ص ــاص ۷.۶ درص ــا اختص ــپانیا ب و اس
ایــن  صادرکننــده  کشــور  ســومین  جهانــی 

می باشــد. گران بهــا  محصــول 
مجمــوع  از  کــه  می دهــد  نشــان  گزارش هــا 
۸۵۰ میلیــون دالــر صــادرات افغانســتان تــا پنجــم 
حــوت ســال ۱۳۹۷ حــدود ۷۰ درصــد معــادل ۵۹۵ 
ــوده کــه  ــی ب ــر ان محصــوالت زراعت ــون دال میلی
از ایــن مقــدار حــدود ۲۵ میلیــون دالــر یعنــی ۴.۳ 

ــد. ــکیل می ده ــران تش ــادرات زعف ــد را ص درص
بــا توجه بــه شــرایط مناســب اقلیمــی، آب و خاک، 
ــروی کار  ــی و نی ــای جهان ــراوان، تقاض ــی ف اراض
فــراوان، حمایــت از صنعــت زعفــران در افغانســتان 
ــدار  ــاف پای ــل انکش ــز ثق ــو و مرک ــد الگ می توان

زراعــت در کشــور گــردد.
یکــی از عواملــی کــه می توانــد در انکشــاف 
پایــدار صنعــت زعفــران موثــر واقــع شــود معرفــی 
جهــت  جدیــد  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  و 
افزایــش تولیــد و پروســس معیــاری تولیــدات 
ــا  ــا آی ــت. ام ــران اس ــوص زعف ــی باالخص زراعت
ــای  ــوژی و پرکتس ه ــه ای تکنول ــد کورکوران تقلی
ــر  ــد مؤث ــق می توان ــل و تحقی ــدون تحلی ــد، ب جدی

ــر؟ ــا خی ــد ی باش
اخیــراً تکنولــوژی تولیــد زعفــران گل خانــه ای 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و حتــا در بعضــی 
ــی  ــکتور خصوص ــط س ــرای آن توس ــات اج والی
ــن  ــودن ای ــادی ب ــا اقتص ــت ام ــده اس ــاز گردی آغ
روش تولیــد زعفــران در شــرایط اقلیمی افغانســتان 
ــه طــور مختصــر  ــراوان دارد کــه ب اماواگر هــای ف

ــم: ــث می گیری ــه بح ب
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ای ب ــت گل خان ــرح کش ط
کشــور چیــن منطقــه خــود مختــار تبــت در ســال 
ــه  ــن( ک ــام )ب ــه ن ــی ب ــوان چین ــط ج ۲۰۰۶ توس
ــام  ــه اتم ــات خــود را در رشــته زراعــت ب تحصی
ــرا  ــان اج ــار در جه ــن ب ــرای اولی ــود ب ــانیده ب رس
گردیــد. اگــر چــه ایــن طــرح در همــان اوایــل کار 
توســط متخصصیــن رد و ناکارآمــد و غیــر اصولــی 
ــوع  ــن ن ــن( ای ــا تــاش )ب شــناخته شــد لیکــن ب
ــال  ــت در س ــت و کیفی ــر بهداش ــه خاط ــت ب کش
ــن  ــت چی ــور وق ــس جمه ــتور ریی ــه دس ۲۰۱۲ ب

ــی شــد. مل
ــا  ــال حاضــر ب ــران در ح ــه ای زعف کشــت گل خان
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی آن کشــور اصلــی تریــن 
ــوع کشــت زعفــران در چیــن می باشــد. اجــرای  ن
ایــن طــرح اگــر چــه در کشــور های دیگــر از قبیــل 
اســپانیا، امــارات متحــده عربــی، ترکیه، افغانســتان 
و هندوســتان نیــز آغــاز شــده اســت امــا ایــن کــه 
ــت  ــا کش ــادی ب ــر اقتص ــد از نظ ــن روش بتوان ای
زعفــران در مزرعــه رقابــت کند جــای ســوال دارد.
تنهــا مزیــت کــه در تولیــد کشــت زعفــران 
ــن  ــول عــده ای از متخصصی ــه ای مــورد قب گل خان
ــران  ــوع زعف ــن ن ــودن ای ــتی ب ــد بهداش می باش
اســت امــا بهتــر بــودن کیفیــت و اقتصــادی بــودن 
ــران در  ــد زعف ــا تولی ــه ب ــن روش را در مقایس ای
ــرا از نظــر اقتصــادی  ــد زی ــد نمی کنن ــه تایی مزرع
ایــن روش همــه ســاله مســتلزم مصــارف اضافــی 
تهیــه  سرپوشــیده،  ســالن  احــداث  هم چــون 
بــرق،  انــرژی  ماشــین رطوبت ســاز، مصــرف 

کنــدن، انتقــال و کشــت مجــدد پیازهــا و از 
ــاه شــدن زمــان جــذب مــواد  نظــر تخنیکــی کوت
غذایــی توســط ریشــه ها، احتمــال شکســته شــدن 
ــل  ــی آن دالی ــال خفگ ــاز و احتم ــای پی جوانه ه
ارجحیــت کشــت زعفــران در مزرعــه بجــای 

می باشــد. گل خانــه 
مقایســه در آمــد زعفــران گل خانــه ای بــا مصــارف 
آن نیــز بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن روش 

تولیــد زعفــران مقــرون بــه صرفــه نیســت.
ــو  ــر کیل ــده در ه ــت آم ــه دس ــارب ب ــق تج طب
ــا  ــا ۲۵ درصــد آن هــا ب ــران ۲۰ ت ــاز زعف گــرام پی
وزن ۱۵ گــرام وجــود دارد. لــذا بــرای کشــت هــزار 
ــه روش  ــع ب ــر مرب ــران در هــر مت ــاز زعف ــه پی دان
کشــت گل خانــه ای نیــاز بــه ۱۵ کیلــو گــرام پیــاز 
زعفــران ۱۰ گرامــی اســت کــه بــا خریــد ۵۰ کیلــو 
گــرام زعفــران پــس از ســورت کــردن بــه دســت 

می آیــد.
اگــر قیمــت هــر کیلــو پیــاز زعفــران بطــور اوســط 
ــو  ــه ۱۰ کیل ــرای تهی ــی باشــد ب حــدود ۱۰۰ افغان
افغانــی  پیــاز بــه وزن ۱۰ گــرام بایــد ۱۰۰۰ 
پرداخــت گــردد. اگــر یــک پیــاز حــد اکثــر دو گل 
ــد از  ــرام باش ــدود ۵.۴ گ ــر گل ح ــد و وزن ه بده
ــه ای حــدود  ــع کشــت گل خان ــر مرب هــر هــزار مت
ــه  ــود ک ــت می ش ــران برداش ــرام گل زعف ۸۰۰ گ
اگــر اوســط قیمــت هــر کیلــو گل زعفــران را حتــا 
ــت  ــه دس ــد ب ــم عای ــبه کنی ــی محاس ۷۰۰ افغان
ــن  ــه ای ــود. ک ــی می ش ــدود ۳۶۰ افغان ــده ح آم
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مقــدار عایــد، حتــا بــدون در نظــر داشــت مصــارف 
احــداث گل خانــه و هزینه هــای کنــدن و انتقــال و 

ــه نیســت. ــه صرف ــرون ب کشــت مجــدد و مق
اســتفاده از ایــن روش در چیــن شــاید بــدو دلیــل 

صــورت گیــرد.
اول ایــن کــه کشــور چیــن از نظــر اقلیمی شــرایط 
مناســب بــرای کشــت زعفــران نــدارد، بطــور مثال 
در شــهر شــیوتان چیــن کــه مــن اخیــراً از آن جــا 
ــن  ــه ای ــردم، ب ــت ک ــان صحب ــا دهقان ــد و ب بازدی
ــرای تولیــد زعفــران اســتفاده  ــه ب دلیــل از گل خان
ــی  ــال بارنده گ ــول س ــام ط ــه در تم ــد ک می کنن
جریــان دارد. دهقانــان آن جــا پیــاز زعفــران را بــه 
دلیــل بارنده گــی در فصــل تابســتان از زمیــن 
کشــیده و بــه گــدام کــه حــرارت، رطوبــت و نــور 
ــره  ــال داده و ذخی ــت انتق ــده اس ــرول ش آن کنت
ــل  ــا را از مح ــپتمبر پیازه ــرج س ــد و در ب می کنن
ــد. در  ــال می دهن ــه انتق ــه گل خان ــده ب ــره ش ذخی
ــی  ــن زراعت ــه زمی ــاز را ب ــی پی ــم دوره گل ده خت
انتقــال داده و در آن جــا کشــت می کننــد و مجــدداً 
ــرار  ــاله تک ــه س ــور هم ــه مذک ــل پروس در اپری

می شــود.
در ایــران نیــز متخصصــان بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه زعفرانــی کــه در فضــای گل خانــه 
ــورد  ــره و م ــواد موث ــود م ــد می ش ــه و تولی تهی
انتظــار از زعفــران را بــه حــد کافــی نــدارد. 
ــت  ــادی و کیفی ــر اقتص ــل از نظ ــن دلی ــه همی ب
ــت. ــد نیس ــورد تایی ــه م ــچ وج ــه هی ــول ب محص
امــا در شــرایط افغانســتان بــا توجــه بــه مشــکات 
ــر از شــش  ــر ســر راه بیش ت ــی کــه ب و چالش های
ــران از  ــت زعف ــت کش ــن تح ــار زمی ــزار هکت ه
ــکات  ــی، مش ــودن تولیدکننده گ ــن ب ــل پایی قبی
ــر  ــا اگ ــات و غیره....حت ــود امکان ــس، کمب پروس
ــه  روش مذکــور اقتصــادی هــم باشــد )کــه تجرب
ــه  ــا توج ــت( ب ــد نیس ــان می ده ــبات نش و محاس
ــت  ــص و موجودی ــات و تخص ــود امکان ــه کمب ب
هــزاران هکتــار زمیــن و اقلیــم مناســب خصوصــًا 
ــا اســتفاده از ایــن  نبــود بارنده گــی در تابســتان آی

ــود؟ ــد ب ــوژی ضــرورت خواه تکنول
پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز بــه بررســی، مطالعــه و 

ــه دارد. تحقیقــات همه جانب
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- گــزارش وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری 
افغانســتان- ریاســت توســعه غله جــات ســال 

۱۳۹۷

یاالفتا
زعفران

آفات مهم زعفران
زردکی شدن )رشد طولی( پیاز زعفران

قابلیــت  بــا  زمین هایــی  در 
بــه  آب،  پاییــن  نگهــداری 
ــاز جهــت  ــی پی ــل رشــد طول دلی
دسترســی بــه رطوبــت مــورد 
ــد  ــه رش ــروع ب ــا ش ــاز غده ه نی
ــت  ــاز از حال ــوده و پی ــی نم طول
گــرد و شــلغمی بــه صــورت 
تغییــر  زردک ماننــد  و  کشــیده 
ــن  ــه در ای ــد داد ک ــکل خواه ش
صــورت از گل دهــی بســیار کمــی 

برخــوردار خواهنــد بــود.

کنه ها:
ــن  ــه R.robini از مهم تری کن
آفت هــای نباتــات غــده ای اســت 
ایــن کنــه بدنــی چــاق بــه رنــگ 
ــرک و  ــی کم تح ــدر ول ــفید ک س
تنبــل اســت. پاهــای کوتــاه و 
ســخت بــه رنــگ قهــوه ای مایــل 
بــه ســرخ بــا تعــداد زیــادی مــو و 

خــار اســت.
• طول: ۰.۶-۰.۸ میلی متر

• عــاوه بــر غــوزه زعفــران بــه 
و  ســیر  کچالــو،  پیــاز،  زردک، 

غیــره خســارت می زنــد؛
ــره  ــا حش ــم ت ــر آن از تخ • عم

ــران ــوزه زعف ــاالی غ ــغ ب بال
طــول  بــه  روز   ۱۴-۱۳

؛ مــد نجا می ا
ــت  ــال ۱۵ نوب ــول یک س • در ط

ــد؛ ــل می کن ــد مث تولی
ــاالی  ــر ب ــه ن ــات کن • دوره حی
ــت؛ ــران ۸۰ روز اس ــوزه زعف غ

• دوره حیــات کنــه مــاده بــاالی 
غــوزه زعفــران ۶۰ روز می باشــد.

نحوه خسارت
کنــه زعفــران پیازهــای زعفــران 
و  زخم هــا  محــل  از  غالبــًا  را 
ــاز  ــالم پی ــمت های س ــی قس گاه
می دهــد.  قــرار  حملــه  مــورد 
ــاد  ــه و ایج ــن تغذی ــپس ضم س
تونلــی در پیــاز، در داخــل آن 
بــه زاد و ولــد کــرده  شــروع 
ایجــاد  پیــاز  در  حفــره ای  و 

. می کنــد
ایــن حفــره بــه تدریــج گســترش 
عوامــل  هم چنیــن  و  می یابــد 
محــل  از  راحتــی  بــه  گنــدزا 
داخــل  حفره هــای  و  زخم هــا 
باعــث  و  کــرده  نفــوذ  غــوزه 
پیــاز  پوســیده گی  در  تســریع 
ــاز  ــه پی ــی ک ــردد. بوته های می گ
آن هــا توســط ایــن کنه هــا مــورد 
دارای  گرفته انــد،  قــرار  حملــه 
کوتاه تــراز  و  ضعیف تــر  بــرگ 
پیاز هــای ســالم اســت و ایــن 
گونــه برگ هــا زودتــر از حــد 

می شــوند. خــزان  معمــول 

مبارزه
ــن  ــار ای ــری و مه ــرای پیش گی ب
کنــه در مزارعــی کــه قــرار اســت 

ــه  ــردد ک ــه می گ ــم، توصی ــداث کنی اح
ــه  ــی ب ــای مدیریت ــی از روش ه تلفیق

شــرح ذیــل اجــرا شــود:
ــز  ــد حاصل خی ــران بای ــن زعف ۱.  زمی
ــی و در  ــواد غذای ــی از م ــًا غن و تقریب
ــال از تکســچر نســبتًا ســبک  ــن ح عی
ــوردار  ــه مناســب برخ ــه منظــور تهوی ب

باشــد.
ــود  ــت ک ــت الزم اس ــل از کاش ۲.  قب
ــاری از  ــیده ی گاوی و ع ــی پوس حیوان
ــتفاده  ــورد اس ــرز، م ــای ه ــذر علف ه ب

ــرد. ــرار گی ق
۳.  بــرای احیــای مزرعــه زعفــران 
ــت  ــی اس ــاره کاف ــت دوب ــت کش جه
در ابتــدای تابســتان بعــد از خــروج 
ــتیک  ــط پاس ــاک توس ــا از خ غوزه ه
ــی  ــدت ۳۰ روز آفتاب ده ــه م ــفاف ب ش
ــوزای  ــرج ج ــا ب ــنبله و ی ــود و در س ش
ــدد  ــت مج ــه کش ــدام ب ــد، اق ــال بع س

ــردد. ــران گ زعف
ــرای کاشــت انتخــاب  ۴.  غوزه هایــی ب
شــوند کــه بیــرون آوردن آن هــا از 
ــی  ــک عمل ــورت خش ــه ص ــاک، ب خ

ــت. ــده اس ش
۵. قبــل از انتقــال غوزه هــا الزم اســت 
ــد  ــالم و فاق ــای س ــدای غوزه ه در مب

ــوند. ــاب ش ــره انتخ ــای تی لکه ه
۶. در موقــع حمــل از مبــدا تــا مقصــد، 
ــیله  ــه وس ــده ب ــرت ش ــای ُس غوزه ه
ــا  ــی ی ــوری/ جال ــای ت کیســه )خلته( ه
و  بســته بندی  مناســب،  جعبه هــای 
ســریع بــه مقصــد منتقــل و بافاصلــه 

کاشــته شــوند.
۷.  انتقــال غوزه هــای زعفــران بــه 
منظــور کاهــش انتقــال کنــه بــا صــدور 
گواهــی قرنطیــن توســط مدیریت هــای 
حفاظــت نباتــات والیــت )یــا ولســوالی( 

ذی ربــط عملــی گیــرد.
۸.  کشــت بــه صــورت قطــار بــا 
ــانتی متر و  ــا ۲۵س ــن قطار ه ــه بی فاصل
ــا  ــد ت ــانتی متر باش ــج س ــار پن روی قط
ــای  ــور و فض ــران از ن ــای زعف بوته ه
ــوند. ــوردار ش ــری برخ ــب بیش ت مناس
۹.  در موقــع کشــت، عمــق کشــت 
ــا ۲۰  ــاک ۱۸ ت ــچر خ ــه تکس ــته ب بس

ســانتی متر انتخــاب شــود.
ــان  ــق کاشت ش ــه عم ــی ک ۱۰.  مزارع
کم تــر از حــد معمــول اســت، بــه 
شــدت پیازهــا تحــت تاثیــر گرمــا، 
کاهــش شــدید رطوبــت در تابســتان و 
ــه و  ســرمازده گی در زمســتان قرارگرفت
شــرایط فعالیــت کنــه فراهــم می شــود. 
ــبک در  ــی س ــاک زراع ــزودن خ ــا اف ب
ــه  ــا عمــق کاشــت ب اواخــر تابســتان ت
بیــش از ۱۵ ســانتی متر برســد ایــن 

ــل اســت. ــل ح مشــکل قاب
ــه  ــه کن ــوده ب ــه آل ــی ک ۱۱. در مزارع
ــا  ــزارع، ب ــه م ــن گون ــت ای ــده تقوی ش
اســتفاده از کودهــای کامــل بــه صورت 
ــی در  ــمت های هوای ــی قس محلول پاش
ــو و حــوت تحــت نظــارت  ماه هــای دل
متخصصــان تغذیــه، نتیجــه ی مفیــدی 

در بــر داشــته اســت.
 

 محمدهاشم اسلمی
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دهقان

۷۷هفته نامه دهقان،    شماره شصت وهفتم،   شنبه 5 اسد 1398  سفروزیرزراعتبهبامیان
فصلنوبرایزراعتبامیان

رقممیخوَرد ــن  ــزاران ت ــور ه ــا حض ــو ب ــنواره ی گل کچال ــومین جش س
ــنواره  ــن جش ــد. در ای ــزار ش ــان، برگ ــت بامی ــز والی در مرک
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری و هیأت 
ــی،  ــووالن محل ــی، مس ــر وال ــر زهی ــش، محمدطاه همراه
کوپراتیف هــا،  مســووالن  دهقانــان،  مدنــی،  نهادهــای 
خبرنــگاران و فرهنگیــان و دیگــر باشــنده گان بامیــان شــامل 

ــتند. ــردان حضــور داش ــان و م زن
ــخنانی  ــنواره در س ــن جش ــاز ای ــر در آغ ــر زهی محمدطاه
ــت فرهنگــی  ــو هــم اهمی ــه جشــنواره ی گل کچال ــت ک گف
ــت:  ــر گف ــای زهی ــاده دارد. آق ــم اقتصــادی فوق الع دارد و ه
ــان  ــوی بامی ــه کچال »ایــن جشــنواره باعــث می شــود کــه ب
بازاریابــی صــورت بگیــرد، کچالــوی بامیــان معرفــی شــود.«

آقــای زهیــر گفــت کــه در گذشــته کشــت و تولیــد 
ــا  ــه ب ــا خوش بختان ــود، ام ــار ب ــگ و ع ــه ی نن ــو مای کچال
ــادی  ــت اقتص ــده، اهمی ــدازی ش ــه راه ان ــنواره هایی ک جش
ــه  ــان تشــویق ب ــاب داده شــد. او گفــت: »دهقان ــو بازت کچال
ــده  ــار ش ــه ی افتخ ــان مای ــدند و برای ش ــر ش ــت بیش ت کش
اســت. توجــه مــردم و دهقانــان بــه کشــت کچالــو بیش تــر 
شــده اســت و کشــتزار و حاصــات کچالــو در دو ســه ســال 

ــت.« ــده اس ــر ش ــته بیش ت گذش
ــن  ــت بیش تری ــش زراع ــه در بخ ــت ک ــان گف ــی بامی وال
پــروژه بــرای رشــد کشــت وکار کچالــو تطبیــق شــده اســت 
کــه باعــث افزایــش درآمــد و ســطح تولیــد کچالــو در بامیــان 

شــده اســت.
ــر  ــی وزی ــد دران ــکر از نصیراحم ــن تش ــر ضم ــای زهی آق
زراعــت، کــه بــه قــول او در دو ســال گذشــته، توجــه ویــژه 
ــال  ــت در دو س ــان دارد، گف ــداری در بامی ــت و باغ ــه زراع ب
گذشــته توجــه و تطبیــق پروژه هــای زراعتــی بیش تــر شــده، 
هم آهنگــی بیــن اداره هــای همــکار زراعتــی افزایــش یافتــه 
ــق  ــش تطبی ــان افزای ــان خواه ــان هم چن ــی بامی ــت. وال اس

ــد. ــت ش ــت در آن والی ــش زراع ــا در بخ پروژه ه
نصیراحمــد درانــی، وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
ــنواره ی گل  ــاره ی جش ــت درب ــن صحب ــخنانش ضم در س
ــش  ــه در بخ ــی ک ــه کارهای ــنواره ب ــن جش ــو، در ای کچال
ــان اجــرا شــده پرداخــت و گفــت: »در  ــت بامی زراعــت والی
ــان از  ــه والیــت بامی ســال روان، بودجــه ی وزارت زراعــت ب
۲۲۰ میلیــون افغانــی بــه ۴۲۰ میلیــون افغانــی افزایــش داده 

ــت.« ــده اس ش
وزیــر زراعــت هم چنــان گفــت کــه عــاوه بــر افزایــش ۲۰۰ 
ــان،  ــت بامی ــرای والی ــت ب ــه ی وزارت زراع ــی بودج میلیون
پــروژه ی زنجیــره ارزش باغــداری کــه در جریــان ســه ســال 
ــاز  ــان آغ ــت بامی ــود از والی ــق می ش ــت تطبی در ۱۰ والی

می گــردد.
ــروژه جواب گــوی مارکیــت  ــن پ ــی گفــت کــه ای ــای دران آق
ــد  ــا ۲۰۲۱ می توان ــت و ت ــان اس ــکل دهق ــده مش و رفع کنن
ــد و  ــز کن ــی تمرک روی زمینه هــای رشــد محصــوالت زراعت
ــردد. در  ــر گ ــی بیش ت ــوالت زراعت ــه محص ــود ک ــث ش باع
ــث  ــه باع ــی ک ــروژه روی تولیدات ــن پ ــق ای ــان از طری بامی
ــرف  ــو- از ط ــه کچال ــود – از جمل ــد می ش ــش عوای افزای
بیش تــر  ســرمایه گذاری  خصوصــی  ســکتور  و  وزارت 
ایــن  بــا  زراعــت  وزارت  هم چنــان  می گیــرد،  صــورت 
پــروژه بــرای ستندردســازی محصــوالت زراعتــی، بازاریابــی، 

دریافــت ســرتفیکیت و دیگــر ســهولت ها کار می کنــد.
ــن  ــا ای ــی م ــدف اساس ــت، »ه ــان گف ــت هم چن ــر زراع وزی
ــم و  ــن کنی ــع را تأمی ــا ســکتور خصوصــی مناب ــه ب اســت ک
تــا ۵۰ درصــد بــه آنــان کمــک مالــی و ۱۰۰ درصــد کمــک 
ــدی مشــخص،  از  ــای تولی ــا در بخش ه ــم، ت ــی بکنی تخنیک

ــد.« ــرمایه گذاری بکنن ــو س ــه کچال جمل
در یــک ســال گذشــته در والیــت بامیــان در بخــش باغداری 
و تقویــت اقتصــاد خانم هــا و پروژه  هــای تنظیــم منابــع 
طبیعــی و تطبیــق پروژه هــای آبیــاری کارهــای خوبــی شــده 

کــه روی اقتصــاد دهقانــان اثرگــذار بــوده اســت.
ــال روان،  ــرد: »در س ــادآوری ک ــان ی ــت هم چن ــر زراع وزی

ــرای یک هــزار و ۷۰۰  ــی را ب ــون افغان ــن وزارت ۱۸۰ میلی ای
ــده  ــال آین ــی در س ــد، ول ــه می ده ــی قرض ــان بامیان دهق
ــا از طریــق صنــدوق انکشــاف زراعــت،  کوشــش می شــود ت
مبلــغ ۲۰۰ میلیــون افغانــی را بــرای دو هــزار دهقــان بامیانــی 

ــاری شــود.« ــر و معی ــا بیش ت ــد م ــا تولی ــم، ت قرضــه بدهی
هم چنــان شاه حســین مرتضــوی مشــاور ارشــد رییــس 
ــه ی  ــن ارائ ــخنانش، ضم ــی در س ــور فرهنگ ــور در ام جمه
ــن  ــه ای ــور ب ــور کش ــس جمه ــی ریی ــرف غن ــام محمداش پی
جشــنواره، گفــت »رییــس جمهــور طــی پنــج ســال گذشــته 
بــه ظرفیت هــای داخلــی والیــات بیش تــر توجــه کــرد 
ــه در  ــی ک ــای پنهان ــع و ظرفیت ه ــا مناب ــرد ت ــاش ک و ت
ــه  ــت آوَرد. از جمل ــه دس ــت را ب ــف اس ــای مختل والیت ه
ــک،  ــته، تال ــو، پس ــران، کچال ــوزه، زعف ــه جلغ ــوان ب می ت
بــادام اشــاره کــرده کــه هــر کــدام آن هــا ارزش مهــم را در 

بازارهــای داخلــی و بین المللــی پیــدا کرده انــد.
ــت  ــده اس ــث ش ــا باع ــن ظرفیت ه ــدن ای ــدا ش ــف و پی کش
ــرای دهاقیــن و مــردم  ــا وضعیــت اشــتغال، کار و درآمــد ب ت

افزایــش پیــدا کنــد.
آقــای مرتضــوی افــزود: »بــرای رســیدن بــه خودکفایــی راه 
دیگــر نداریــم، جــز ایــن کــه بــه منابــع داخلــی روآوریــم کــه 
مدیریــت آب، مدیریــت خــاک، منابــع طبیعــی و تمرکــز روی 
آن ســبب می شــود تــا بتوانیــم بخــش عمــده ی عوایــد خــود 

را از ایــن راه بــه دســت آوریــم.«
آقــای مرتضــوی عــاوه کــرد، در کنــار حمایــت وزارت 
ــرای  ــوی بامیــان، ریاســت جمهــوری نیــز ب زراعــت از کچال
ــه  ــی آن صحبت هــای کــرده اســت کــه ان شــاءاهلل ب بازاریاب
ــود. ــته می ش ــه برداش ــن زمین ــی در ای ــای عمل زودی گام ه

ــت  ــان گف ــی بامی ــس شــورای والیت ــیدعلی هاشــمی ریی س
ــر  ــردم را تغیی ــی م ــد زنده گ ــت می توان ــعه ی زراع ــه توس ک
ــش  ــرای افزای ــت ب ــر زراع ــمی از وزی ــای هاش ــد. آق بده
توجهــات ایــن وزارت بــه بامیــان تشــکر کــرد و هم چنــان از 
آقــای درانــی خواســت کــه بــه زراعــت و باغــداری در بامیــان 
ــش  ــا افزای ــت ب ــن والی ــردم ای ــا م ــد ت ــه کن ــر توج بیش ت

ــد. ــر نجــات یابن ــد، از فق ــد و درآم تولی
رییــس شــورای والیتــی بامیــان گفــت کــه ایــن والیــت آب 
ــرای رشــد زراعــت، نیازمنــد توجــه  و هــوای خــوب دارد و ب

ــت اســت. ــر در بخــش زراع بیش ت
از  نماینده گــی  بــه  دهقانــان  از  یکــی  ســیدعبدالحمید، 
دهقانــان بامیانــی گفــت کــه پروژه  هــای مختلــف در بامیــان 
ــای  ــده، باغچه ه ــاخته ش ــو س ــر کچال ــده، ذخای ــق ش تطبی
خانه گــی ایجــاد گردیــده، قرضه هــای مــورد نیــاز بــه 

ــان  ــه دهقان ــان داده شــده، تخم هــای اصــاح شــده ب دهقان
توزیــع گردیــده، ســبزخانه ها بــه زراعت پیشــه ها ایجــاد 
ــه  ــده کــه منجــر ب ــق گردی ــاری تطبی شــده، پروژه هــای آبی
ــن  ــت. در عی ــده اس ــان ش ــت بامی ــت زراع ــر در وضعی تغیی
حــال او گفــت: »بــا وجــود ایــن دســت آوردها، امــا بازاریابــی 
ــود را  ــوی خ ــدک کچال ــت ان ــه قیم ــان ب ــم اســت، دهقان ک
می فروشــند، بــرای حــل ایــن مشــکل مــن خواهــان ایجــاد 
اتحادیــه ی کچالــوکاران هســتم تــا از ایــن طریــق حکومــت 

ــد.« ــداری بکن ــان را خری ــوی بامی ــد کچال بتوان
در پاســخ بــه ســخنان نماینــده ی دهقانــان والیــت بامیــان، 
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری گفــت: 
»شــما اتحادیــه را تشــکیل بدهیــد، مــن زمینه ســازی 
می کنــم تــا کچالــوی مــورد نیــاز نیروهــای امنیتــی از 

ــود.« ــداری ش ــما خری ــه ی ش اتحادی
بایــد گفــت کــه ســومین جشــنواره ی گل کچالــو بــا 
ــای  ــدازی برنامه ه ــا راه ان ــته، ب ــال گذش ــکوه تر از دو س ش
تفریحــی، نمایــش غذاهایــی ســاخته شــده از کچالــو و اعــام 
ــرای رشــد کشــت وکار و حاصــات ایــن  ــازه ب برنامه هــای ت

ــد. ــزار گردی ــان برگ ــاارزش بامی ــد ب تولی
ــد  ــو، نصیراحم ــنواره ی گل کچال ــتراک در جش ــس از اش پ
ــاح و  ــه افتت ــداری، ب ــاری و مال ــت، آبی ــر زراع ــی وزی دران
تهداب گــذاری شــماری از پروژه هــا در بامیــان پرداخــت 

کــه در شــرح می آیــد.
ــره ی ارزش باغــداری در  ــروژه ی ســکتوری انکشــاف زنجی پ

بامیــان آغــاز بــه کار کــرد
ــداری  ــره ی ارزش باغ ــاف زنجی ــکتوری انکش ــروژه ی س پ
ــگ  »HVCDSP« کــه در مرکــز و ولســوالی های یکاولن
ــد  ــط نصیراحم ــود، توس ــق می ش ــان تطبی ــیبر بامی اول و ش
درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری در بامیــان افتتــاح 
شــد. ایــن پــروژه را بانــک انکشــاف آســیایی تمویــل و وزارت 

ــد. ــق می کن ــت تطبی زراع
بــا تطبیــق ایــن پــروژه کــه فــاز اول آن در جریــان ســه ســال 
ــات اقتصــادی ســرعت  ــزان رشــد و ثب ــق می شــود، می تطبی

ــود. ــوازن می ش ــد اقتصــادی مت ــد و رش می یاب
ظرفیت هــای پروســس در تجارت هــای محلــی زراعتــی 
ــری  ــی عص ــوالت زراعت ــد محص ــود، تولی ــد داده می ش رش
ــود،  ــاخته می ش ــازه س ــری ت ــای عص ــود، گل خانه ه می ش
تأسیســات زراعتــی در زمین هــای زراعتــی ســاخته می شــود، 
ــر  ــد و مهم ت ــاف می کن ــد و انکش ــداری رش ــوالت باغ محص

ــود. ــاخته می ش ــد« س ــداری »برن ــوالت باغ ــه محص از هم
ــرد و  ــر هزینــه می ب ــاز اول ۷۵ میلیــون دال ــروژه در ف ایــن پ

ــق می شــود. ــان تطبی ــه بامی ــت، از جمل در ۱۰ والی
ــروژه ی  ــک پ ــذاری و ی ــر تهداب گ ــد امی ــروژه در بن ــک پ ی

ــد ــپرده ش ــرداری س ــه بهره ب ــر ب دیگ
ــر، دو   ــد امی ــا بن ــی ی ــارک مل ــن پ ــه منظــور حفاظــت اولی ب
پــروژه در بنــد امیــر توســط نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، 
ــاح و دیگــری تهداب گــذاری  ــداری، یکــی افتت ــاری و مال آبی
ــر  ــه، ۷۰۰ مت ــاده راه  ُپخت ــر پی ــذاری ۷۰۰ مت ــد. تهداب گ ش
ــاگاه و  ــار تماش ــایه بان، چه ــایط، ۲۵ س ــگ وس ــع پارکین مرب
ــر  ــد امی ــدرن، ســاختمان هایی اند کــه در بن چهــار تشــناب م
بــه ارزش جمعــی ۴.۶ میلیــون افغانــی تهداب گــذاری شــدند.

هم چنــان پــروژه ی ســاخت۱۰۰ متــر پیــاده راه پختــه، 
شــبکه ی آب رســانی و ســاختمان کمپلکــس در بنــد امیــر، بــه 
ــپرده  ــرداری س ــه بهره ب ــی ب ــون افغان ــدود ۳.۴ میلی ارزش ح

شــد.
الت دوم فارم ماغام به بهره برداری سپرده شد

ــد  ــفر نصیراحم ــام، در س ــی ماغ ــارم تحقیقات الت دوم ف
ــپرده  ــرداری س ــه بهره ب ــان ب ــه بامی ــت ب ــر زراع ــی وزی دران

شــد.
ایــن فــارم بــه منظــور گســترش هــر چــی بیش تــر 
ــز  ــان در مرک ــت در بامی ــد زراع ــق و رش ــای تحقی زمینه ه

ایــن والیــت، ســاخته می شــود.
ــی  ــون افغان ــت میلی ــارم، هش ــن ف ــاخت الت دوم ای در س
هزینــه شــده اســت. ایــن بخــش فــارم ماغــام، شــامل یک 
کیلومتــر کانــال آبیــاری، ذخیــره ی آب و دیــوار احاطــه فــارم 

اســت کــه بــه صــورت کامــل تکمیــل شــده اســت.
ــه  ــاز ب ــر نی ــد بیش ت ــا رش ــد ب ــده می توان ــارم در آین ــن ف ای

ــد. ــع کن ــت را رف ــن والی ــده در ای ــای اصاح ش تخم ه
ــان  ــواده در بامی ــزار خان ــه یک ه ــرغ ب ــع م ــه ی توزی برنام

ــاز شــد آغ
ــداری در  ــاری و مال ــت، آبی ــر زراع ــی وزی ــد دران نصیراحم
جریــان ســفرش بــه بامیــان، رونــد ســاخت یــک هــزار فــارم 
ــت  ــوی تهی دس ــزار بان ــک ه ــرای ی ــی ب ــداری خانه گ مرغ

ــاح کــرد. ایــن والیــت را افتت
ــود  ــدف بهب ــه ه ــوان، ب ــرای بان ــی ب ــای خانه گ ــن فارم ه ای
ــادی  ــازی اقتص ــا و توان مندس ــی خانواده ه ــت غذای مصونی

ــود. ــاخته می ش ــتایی س ــان روس زن
ایــن برنامــه جمعــًا بیش تــر از ۳۰.۲ میلیــون افغانــی هزینــه 
ــرغ  ــه م ــه ۳۰ قطع ــن برنام ــواده در ای ــر خان ــه ه ــرد. ب می ب
خوش کیفیــت،  خوراکــه ی  کیلوگــرام   ۲۰۰ و  گوشــتی 
ــرغ  ــاز م ــورد نی ــای م ــی و دواه ــوره، جال ــوره، آب خ دانه خ

می شــود. داده 
یــک هــزار بانــوی مستفیدشــونده از ایــن خدمــات، از مرکــز 

ــان و ولســوالی های ســیغان، پنجــاب و ورس هســتند. بامی
ــان  ــا در بامی ــت خانواده ه ــی و معیش ــت غذای ــروژه مصونی پ

افتتــاح شــد
ــر  ــی وزی ــد دران ــط نصیراحم ــفر، توس ــن س ــان، در ای هم چن
ــی و  ــت غذای ــروژه ی مصونی ــداری، پ ــاری و مال ــت، آبی زراع

ــد. ــاح ش ــان افتت ــا در بامی ــت خانواده ه معیش
ــروژه  ــا پ ــاال م ــان،  ح ــز بامی ــس از مرک ــن حســاب، پ ــا ای ب
چهــار  در  را  خانواده هــا  معیشــت  و  غذایــی  مصونیــت 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــم. بای ــاز می کنی ــان آغ ــر بامی ولســوالی دیگ
ــط  ــا توس ــت خانواده ه ــی و معیش ــت غذای ــروژه ی مصونی پ
اداره انکشــافی کمک هــای ســوییس »SDC« تمویــل 
می گــردد بــه همــکاری تخنیکــی ســازمان خــوراک و 
زراعــت ملــل متحــد »FAO« بــا هــدف کلــی کمــک بــه 
ــّذی  ــردن ســوء تغ ــن ب ــا و از بی ــی خانواده ه ــت غذای مصونی
و محرومیــت حــاال در چهــار ولســوالی والیــت بامیــان 
ــغ  ــی مبل ــه عموم ــا بودج ــروژه ب ــن پ ــردد. ای ــق می گ تطبی
ــه از اول  ــال ک ــار س ــان چه ــر، در جری ــون دال ــت میلی هف
ــا  ــت ب ــی ۳۰ جــون ۲۰۲۱ در مطابق ــاز ال جــوالی ۲۰۱۷ آغ
پــان انکشــافی ارگان هــای ســومی وزارت زراعــت، آبیــاری 
ــر ســازمان و  ــی دفت ــداری تحــت نظــر تخنیکــی و مال و مال

ــود. ــق می ش ــد تطبی ــل متح ــت مل ــوراک زراع خ
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The Ministry of Agriculture, Irri-
gation, and Livestock (MAIL) has 
built over 220 acres of variety of 
fruit gardens in Parwan province 
in 2019.
The National Horticulture and 
Livestock Program (NHLP) of 
MAIL has built these gardens in 
Sayed Khail, Shekh Ali, Jabel Sa-
raj, Bagram, Koh Safi, Shenwari, 
and Sorkh Parsa districts as well 
as the provincial capital, Chari-
kar.
The gardens include 2.5 acres of 
almond garden, 81 acres of apple, 
13 of apricot, 34.5 of grapes, 12 of 
walnut, 4.5 of plum, and 75 acres 
of persimmon, nectarine and dam-
son gardens.
According to agriculture experts 
and gardeners, some fruits such as 
persimmon and nectarine which 
have just been promoted in Par-
wan, have given excellent results, 
and gardeners are more interest-
ed in building gardens for these 
fruits.
Baryalai Ahmadi, promotion staff 
of the Parwan agriculture direc-
torate, said, “ Fresh fruits such as 
persimmon, nectarine and peach 
have given excellent results; it 
has been years since we work in 

MAIL Builds Over 220 Acres of 
Fruit Gardens in Parwan

this area, and we have brought 
lots of gardeners under ‘ garden-
ing groups’. In the past, their ap-
proach was traditional and their 
gardens faced pests and diseases.”
According to him, the gardens 
that they have built have regular 
irrigation system, the seedlings 
are planted in line-style, have less 
diseases, get better results, and 
produce high quality fruits.
“Apart from building gardens for 
gardeners, we have brought other 
gardeners under our group and at 
different times and when needed, 
we provide training for them. For 
instance, how to harvest, how to 

fertilize, how to spray, and when 
to prune,” Baryalai said.
Ahmadi further stated that peach, 
early ripening peach and nectar-
ine are the fresh fruits which we 
have imported from Iran and the 
weather of Parwan has compat-
ibility with these trees. He said 
that diseases have not inflicted 
these trees, has reasonable price 
and good market, and people’s 
demand are high for building gar-
dens for these types of fruits.”
Meanwhile gardeners in the prov-
ince say that their lands yields 
have increased by 30-40 percent.
Haji Afzal, one of the gardeners 

of Bagram district, says, “Par-
wan Agriculture Directorate has 
built three acres of nectarine and 
early ripening peach garden for 
them and have planted 400 trees 
in it. We harvest 28,000 kilograms 
of peach from it. We used to culti-
vate wheat in the past and get less 
harvest but hopefully we will get 
500,000 AFN if the market is good. 
With the help of the provincial ag-
riculture directorate, we bought 
spraying machines and built walls 
for our garden. We hope that we 
receive more assistance in order to 
be able to compete with the world. 
Ten people work in my garden.”
Abdul Sami Noori, head of Par-
wan agricultural affairs, says, 
“People interest in building gar-
dens have increased for the prov-
ince is close to the Capital, Kabul, 
and has favorable condition for 
gardeners. Several people come to 
us on daily basis to get trees and 
seedlings. We built 221.5 acres of 
gardens this year based on new 
methods of gardening, producing 
excellent results.”

Noori said our aim is to bring 
changes in the households’ econo-
my, promote trees and new fruits, 
and produce standard and high 
quality fruits.
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