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از رویا تا واقعیت

همــه ســاله حــدود  ۴۳۰تــن زعفــران خشــک در
 ۳۰کشــور جهــان تولیــد میشــود کــه از ایــن
مقــدار حــدود بیشتــر از  ۹۹.۵درصــد آن در نُــه
کشــور بــه دلیــل داشــتن شــرایط مناســب اقلیمــی
تولیــد میکننــد کــه افغانســتان بــا تولیــد حــدود
 ۱۵.۸تــن ســومین کشــور تولیدکننــده زعفــران در
جهــان اســت.
در بخــش صــادرات نیــز افغانســتان بعــد از ایــران
و اســپانیا بــا اختصــاص  ۷.۶درصــد از صــادرات
جهانــی ســومین کشــور صادرکننــده ایــن
محصــول گرانبهــا میباشــد.
گزارشهــا نشــان میدهــد کــه از مجمــوع
 ۸۵۰میلیــون دالــر صــادرات افغانســتان تــا پنجــم
حــوت ســال  ۱۳۹۷حــدود  ۷۰درصــد معــادل ۵۹۵
میلیــون دالــر ان محصــوالت زراعتــی بــوده کــه
از ایــن مقــدار حــدود  ۲۵میلیــون دالــر یعنــی ۴.۳
درصــد را صــادرات زعفــران تشــکیل میدهــد.
بــا توجه بــه شــرایط مناســب اقلیمــی ،آب و خاک،
اراضــی فــراوان ،تقاضــای جهانــی و نیــروی کار
فــراوان ،حمایــت از صنعــت زعفــران در افغانســتان
میتوانــد الگــو و مرکــز ثقــل انکشــاف پایــدار
زراعــت در کشــور گــردد.
یکــی از عواملــی کــه میتوانــد در انکشــاف
پایــدار صنعــت زعفــران موثــر واقــع شــود معرفــی
و اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد جهــت
افزایــش تولیــد و پروســس معیــاری تولیــدات
زراعتــی باالخصــوص زعفــران اســت .امــا آیــا
تقلیــد کورکورانــهای تکنولــوژی و پرکتسهــای
جدیــد ،بــدون تحلیــل و تحقیــق میتوانــد مؤثــر
باشــد یــا خیــر؟
اخیــراً تکنولــوژی تولیــد زعفــران گلخانــهای
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و حتــا در بعضــی
والیــات اجــرای آن توســط ســکتور خصوصــی
آغــاز گردیــده اســت امــا اقتصــادی بــودن ایــن
روش تولیــد زعفــران در شــرایط اقلیمی افغانســتان
اماواگرهــای فــراوان دارد کــه بــه طــور مختصــر
بــه بحــث میگیریــم:
طــرح کشــت گلخانــهای بــرای اولیــن بــار در
کشــور چیــن منطقــه خــود مختــار تبــت در ســال
 ۲۰۰۶توســط جــوان چینــی بــه نــام (بــن) کــه
تحصیــات خــود را در رشــته زراعــت بــه اتمــام
رســانیده بــود بــرای اولیــن بــار در جهــان اجــرا
گردیــد .اگــر چــه ایــن طــرح در همــان اوایــل کار
توســط متخصصیــن رد و ناکارآمــد و غیــر اصولــی
شــناخته شــد لیکــن بــا تــاش (بــن) ایــن نــوع
کشــت بــه خاطــر بهداشــت و کیفیــت در ســال
 ۲۰۱۲بــه دســتور رییــس جمهــور وقــت چیــن
ملــی شــد.
کشــت گلخانــهای زعفــران در حــال حاضــر بــا
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی آن کشــور اصلــی تریــن
نــوع کشــت زعفــران در چیــن میباشــد .اجــرای
ایــن طــرح اگــر چــه در کشــورهای دیگــر از قبیــل
اســپانیا ،امــارات متحــده عربــی ،ترکیه ،افغانســتان
و هندوســتان نیــز آغــاز شــده اســت امــا ایــن کــه
ایــن روش بتوانــد از نظــر اقتصــادی بــا کشــت
زعفــران در مزرعــه رقابــت کند جــای ســوال دارد.
تنهــا مزیــت کــه در تولیــد کشــت زعفــران
گلخان ـهای مــورد قبــول عــدهای از متخصصیــن
میباشــد بهداشــتی بــودن ایــن نــوع زعفــران
اســت امــا بهتــر بــودن کیفیــت و اقتصــادی بــودن
ایــن روش را در مقایســه بــا تولیــد زعفــران در
مزرعــه تاییــد نمیکننــد زیــرا از نظــر اقتصــادی
ایــن روش همــه ســاله مســتلزم مصــارف اضافــی
همچــون احــداث ســالن سرپوشــیده ،تهیــه
ماشــین رطوبتســاز ،مصــرف انــرژی بــرق،

 محمدهاشم اسلمی

الف تا یا

زعفران
آفاتمهمزعفران

زردکیشدن(رشدطولی)پیاززعفران
 محمــد هاشــم اســلمی ،مشــاور ارشــد
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت
 قسمت چهاردهم
در زمینهایــی بــا قابلیــت
نگهــداری پاییــن آب ،بــه
دلیــل رشــد طولــی پیــاز جهــت
دسترســی بــه رطوبــت مــورد
نیــاز غدههــا شــروع بــه رشــد
طولــی نمــوده و پیــاز از حالــت
گــرد و شــلغمی بــه صــورت
کشــیده و زردکماننــد تغییــر
شــکل خواهــد داد کــه در ایــن
صــورت از گلدهــی بســیار کمــی
برخــوردار خواهنــد بــود.

کنــدن ،انتقــال و کشــت مجــدد پیازهــا و از
نظــر تخنیکــی کوتــاه شــدن زمــان جــذب مــواد
غذایــی توســط ریشـهها ،احتمــال شکســته شــدن
جوانههــای پیــاز و احتمــال خفگــی آن دالیــل
ارجحیــت کشــت زعفــران در مزرعــه بجــای
گلخانــه میباشــد.
مقایســه در آمــد زعفــران گلخانـهای بــا مصــارف
آن نیــز بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن روش
تولیــد زعفــران مقــرون بــه صرفــه نیســت.
طبــق تجــارب بــه دســت آمــده در هــر کیلــو
گــرام پیــاز زعفــران  ۲۰تــا  ۲۵درصــد آنهــا بــا
وزن  ۱۵گــرام وجــود دارد .لــذا بــرای کشــت هــزار
دانــه پیــاز زعفــران در هــر متــر مربــع بــه روش
کشــت گلخان ـهای نیــاز بــه  ۱۵کیلــو گــرام پیــاز
زعفــران  ۱۰گرامــی اســت کــه بــا خریــد  ۵۰کیلــو
گــرام زعفــران پــس از ســورت کــردن بــه دســت
میآیــد.
اگــر قیمــت هــر کیلــو پیــاز زعفــران بطــور اوســط
حــدود  ۱۰۰افغانــی باشــد بــرای تهیــه  ۱۰کیلــو
پیــاز بــه وزن  ۱۰گــرام بایــد  ۱۰۰۰افغانــی
پرداخــت گــردد .اگــر یــک پیــاز حــد اکثــر دو گل
بدهــد و وزن هــر گل حــدود  ۵.۴گــرام باشــد از
هــر هــزار متــر مربــع کشــت گلخان ـهای حــدود
 ۸۰۰گــرام گل زعفــران برداشــت میشــود کــه
اگــر اوســط قیمــت هــر کیلــو گل زعفــران را حتــا
 ۷۰۰افغانــی محاســبه کنیــم عایــد بــه دســت
آمــده حــدود  ۳۶۰افغانــی میشــود .کــه ایــن

مقایسه در آمد زعفران
گلخانهای با مصارف آن نیز
بیانگر این واقعیت است که این
روش تولید زعفران مقرون به
صرفه نیست.
طبق تجارب به دست آمده
در هر کیلو گرام پیاز زعفران
 ۲۰تا  ۲۵درصد آنها با وزن
 ۱۵گرام وجود دارد .لذا برای
کشت هزار دانه پیاز زعفران
در هر متر مربع به روش کشت
گلخانهای نیاز به  ۱۵کیلو
گرام پیاز زعفران  ۱۰گرامی
است که با خرید  ۵۰کیلو گرام
زعفران پس از سورت کردن به
دست میآید.

مقــدار عایــد ،حتــا بــدون در نظــر داشــت مصــارف
احــداث گلخانــه و هزینههــای کنــدن و انتقــال و
کشــت مجــدد و مقــرون بــه صرفــه نیســت.
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 آنجــا
بازدیــد و بــا دهقانــان صحبــت کــردم ،بــه ایــن
دلیــل از گلخانــه بــرای تولیــد زعفــران اســتفاده
میکننــد کــه در تمــام طــول ســال بارندهگــی
جریــان دارد .دهقانــان آنجــا پیــاز زعفــران را بــه
دلیــل بارندهگــی در فصــل تابســتان از زمیــن
کشــیده و بــه گــدام کــه حــرارت ،رطوبــت و نــور
آن کنتــرول شــده اســت انتقــال داده و ذخیــره
میکننــد و در بــرج ســپتمبر پیازهــا را از محــل
ذخیــره شــده بــه گلخانــه انتقــال میدهنــد .در
ختــم دوره گلدهــی پیــاز را بــه زمیــن زراعتــی
انتقــال داده و در آنجــا کشــت میکننــد و مجــدداً
در اپریــل پروســه مذکــور همــه ســاله تکــرار
میشــود.
در ایــران نیــز متخصصــان بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه زعفرانــی کــه در فضــای گلخانــه
تهیــه و تولیــد میشــود مــواد موثــره و مــورد
انتظــار از زعفــران را بــه حــد کافــی نــدارد.
بــه همیــن دلیــل از نظــر اقتصــادی و کیفیــت
محصــول بــه هیــچ وجــه مــورد تاییــد نیســت.
امــا در شــرایط افغانســتان بــا توجــه بــه مشــکالت
و چالشهایــی کــه بــر ســر راه بیشتــر از شــش
هــزار هکتــار زمیــن تحــت کشــت زعفــران از
قبیــل پاییــن بــودن تولیدکنندهگــی ،مشــکالت
پروســس ،کمبــود امکانــات و غیره....حتــا اگــر
روش مذکــور اقتصــادی هــم باشــد (کــه تجربــه
و محاســبات نشــان میدهــد نیســت) بــا توجــه
بــه کمبــود امکانــات و تخصــص و موجودیــت
هــزاران هکتــار زمیــن و اقلیــم مناســب خصوص ـ ًا
نبــود بارندهگــی در تابســتان آیــا اســتفاده از ایــن
تکنولــوژی ضــرورت خواهــد بــود؟
پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز بــه بررســی ،مطالعــه و
تحقیقــات همهجانبــه دارد.
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 همتــی کاخکــی رییــس هیــات مدیــره جمعیــتایرانــی علــوم ســایت bia2kar.com
 گــزارش وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداریافغانســتان -ریاســت توســعه غلهجــات ســال
۱۳۹۷

کنهها:
کنــه  R.robiniاز مهمتریــن
آفتهــای نباتــات غــدهای اســت
ایــن کنــه بدنــی چــاق بــه رنــگ
ســفید کــدر ولــی کمتحــرک و
تنبــل اســت .پاهــای کوتــاه و
ســخت بــه رنــگ قهــوهای مایــل
بــه ســرخ بــا تعــداد زیــادی مــو و
خــار اســت.
• طول ۰.۸-۰.۶ :میلی متر
• عــاوه بــر غــوزه زعفــران بــه
زردک ،پیــاز ،کچالــو ،ســیر و
غیــره خســارت میزنــد؛
• عمــر آن از تخــم تــا حشــره
بالــغ بــاالی غــوزه زعفــران
 ۱۴-۱۳روز بــه طــول
می ا نجا مــد ؛
• در طــول یکســال  ۱۵نوبــت
تولیــد مثــل میکنــد؛
• دوره حیــات کنــه نــر بــاالی
غــوزه زعفــران  ۸۰روز اســت؛
• دوره حیــات کنــه مــاده بــاالی
غــوزه زعفــران  ۶۰روز میباشــد.
نحوه خسارت
کنــه زعفــران پیازهــای زعفــران
را غالبــ ًا از محــل زخمهــا و
گاهــی قســمتهای ســالم پیــاز
مــورد حملــه قــرار میدهــد.
ســپس ضمــن تغذیــه و ایجــاد
تونلــی در پیــاز ،در داخــل آن
شــروع بــه زاد و ولــد کــرده
و حفــرهای در پیــاز ایجــاد
میکنــد .
ایــن حفــره بــه تدریــج گســترش
مییابــد و همچنیــن عوامــل
گنــدزا بــه راحتــی از محــل
زخمهــا و حفرههــای داخــل
غــوزه نفــوذ کــرده و باعــث
تســریع در پوســیدهگی پیــاز
میگــردد .بوتههایــی کــه پیــاز
آنهــا توســط ایــن کنههــا مــورد
حملــه قــرار گرفتهانــد ،دارای
بــرگ ضعیفتــر و کوتاهتــراز
پیازهــای ســالم اســت و ایــن
گونــه برگهــا زودتــر از حــد
معمــول خــزان میشــوند.
مبارزه
بــرای پیشگیــری و مهــار ایــن
کنــه در مزارعــی کــه قــرار اســت

احــداث کنیــم ،توصیــه میگــردد کــه
تلفیقــی از روشهــای مدیریتــی بــه
شــرح ذیــل اجــرا شــود:
 .1زمیــن زعفــران بایــد حاصلخیــز
و تقریبــ ًا غنــی از مــواد غذایــی و در
عیــن حــال از تکســچر نســبت ًا ســبک
بــه منظــور تهویــه مناســب برخــوردار
باشــد.
 .2قبــل از کاشــت الزم اســت کــود
حیوانــی پوســیدهی گاوی و عــاری از
بــذر علفهــای هــرز ،مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
 .3بــرای احیــای مزرعــه زعفــران
جهــت کشــت دوبــاره کافــی اســت
در ابتــدای تابســتان بعــد از خــروج
غوزههــا از خــاک توســط پالســتیک
شــفاف بــه مــدت  ۳۰روز آفتابدهــی
شــود و در ســنبله و یــا بــرج جــوزای
ســال بعــد ،اقــدام بــه کشــت مجــدد
زعفــران گــردد.
 .4غوزههایــی بــرای کاشــت انتخــاب
شــوند کــه بیــرون آوردن آنهــا از
خــاک ،بــه صــورت خشــک عملــی
شــده اســت.
 .5قبــل از انتقــال غوزههــا الزم اســت
در مبــدای غوزههــای ســالم و فاقــد
لکههــای تیــره انتخــاب شــوند.
 .6در موقــع حمــل از مبــدا تــا مقصــد،
غوزههــای ُســرت شــده بــه وســیله
کیســه (خلته)هــای تــوری /جالــی یــا
جعبههــای مناســب ،بســتهبندی و
ســریع بــه مقصــد منتقــل و بالفاصلــه
کاشــته شــوند.
 .7انتقــال غوزههــای زعفــران بــه
منظــور کاهــش انتقــال کنــه بــا صــدور
گواهــی قرنطیــن توســط مدیریتهــای
حفاظــت نباتــات والیــت (یــا ولســوالی)
ذیربــط عملــی گیــرد.
 .8کشــت بــه صــورت قطــار بــا
فاصلــه بیــن قطارهــا ۲۵ســانتیمتر و
روی قطــار پنــج ســانتیمتر باشــد تــا
بوتههــای زعفــران از نــور و فضــای
مناســب بیشتــری برخــوردار شــوند.
 .9در موقــع کشــت ،عمــق کشــت
بســته بــه تکســچر خــاک  ۱۸تــا ۲۰
ســانتیمتر انتخــاب شــود.
 .10مزارعــی کــه عمــق کاشتشــان
کمتــر از حــد معمــول اســت ،بــه
شــدت پیازهــا تحــت تاثیــر گرمــا،
کاهــش شــدید رطوبــت در تابســتان و
ســرمازدهگی در زمســتان قرارگرفتــه و
شــرایط فعالیــت کنــه فراهــم میشــود.
بــا افــزودن خــاک زراعــی ســبک در
اواخــر تابســتان تــا عمــق کاشــت بــه
بیــش از  ۱۵ســانتیمتر برســد ایــن
مشــکل قابــل حــل اســت.
 .11در مزارعــی کــه آلــوده بــه کنــه
شــده تقویــت ایــن گونــه مــزارع ،بــا
اســتفاده از کودهــای کامــل بــه صورت
محلولپاشــی قســمتهای هوایــی در
ماههــای دلــو و حــوت تحــت نظــارت
متخصصــان تغذیــه ،نتیج ـهی مفیــدی
در بــر داشــته اســت.
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سفر وزیر زراعت به بامیان

۷

فصل نو برای زراعت بامیان
رقم میخو َرد

ســومین جشــنوارهی گل کچالــو بــا حضــور هــزاران تــن
در مرکــز والیــت بامیــان ،برگــزار شــد .در ایــن جشــنواره
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری و هیأت
همراهــش ،محمدطاهــر زهیــر والــی ،مســووالن محلــی،
نهادهــای مدنــی ،دهقانــان ،مســووالن کوپراتیفهــا،
خبرنــگاران و فرهنگیــان و دیگــر باشــندهگان بامیــان شــامل
زنــان و مــردان حضــور داشــتند.
محمدطاهــر زهیــر در آغــاز ایــن جشــنواره در ســخنانی
گفــت کــه جشــنوارهی گل کچالــو هــم اهمیــت فرهنگــی
دارد و هــم اقتصــادی فوقالعــاده دارد .آقــای زهیــر گفــت:
«ایــن جشــنواره باعــث میشــود کــه بــه کچالــوی بامیــان
بازاریابــی صــورت بگیــرد ،کچالــوی بامیــان معرفــی شــود».
آقــای زهیــر گفــت کــه در گذشــته کشــت و تولیــد
کچالــو مایــهی ننــگ و عــار بــود ،امــا خوشبختانــه بــا
جشــنوارههایی کــه راهانــدازی شــده ،اهمیــت اقتصــادی
کچالــو بازتــاب داده شــد .او گفــت« :دهقانــان تشــویق بــه
کشــت بیشتــر شــدند و برایشــان مایــهی افتخــار شــده
اســت .توجــه مــردم و دهقانــان بــه کشــت کچالــو بیشتــر
شــده اســت و کشــتزار و حاصــات کچالــو در دو ســه ســال
گذشــته بیشتــر شــده اســت».
والــی بامیــان گفــت کــه در بخــش زراعــت بیشتریــن
پــروژه بــرای رشــد کش ـتوکار کچالــو تطبیــق شــده اســت
کــه باعــث افزایــش درآمــد و ســطح تولیــد کچالــو در بامیــان
شــده اســت.
آقــای زهیــر ضمــن تشــکر از نصیراحمــد درانــی وزیــر
زراعــت ،کــه بــه قــول او در دو ســال گذشــته ،توجــه ویــژه
بــه زراعــت و باغــداری در بامیــان دارد ،گفــت در دو ســال
گذشــته توجــه و تطبیــق پروژههــای زراعتــی بیشتــر شــده،
همآهنگــی بیــن ادارههــای همــکار زراعتــی افزایــش یافتــه
اســت .والــی بامیــان همچنــان خواهــان افزایــش تطبیــق
پروژههــا در بخــش زراعــت در آن والیــت شــد.
نصیراحمــد درانــی ،وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
در ســخنانش ضمــن صحبــت دربــارهی جشــنوارهی گل
کچالــو ،در ایــن جشــنواره بــه کارهایــی کــه در بخــش
زراعــت والیــت بامیــان اجــرا شــده پرداخــت و گفــت« :در
ســال روان ،بودج ـهی وزارت زراعــت بــه والیــت بامیــان از
 ۲۲۰میلیــون افغانــی بــه  ۴۲۰میلیــون افغانــی افزایــش داده
شــده اســت».
وزیــر زراعــت همچنــان گفــت کــه عــاوه بــر افزایــش ۲۰۰
میلیونــی بودجــهی وزارت زراعــت بــرای والیــت بامیــان،
پــروژهی زنجیــره ارزش باغــداری کــه در جریــان ســه ســال
در  ۱۰والیــت تطبیــق میشــود از والیــت بامیــان آغــاز
میگــردد.
آقــای درانــی گفــت کــه ایــن پــروژه جوابگــوی مارکیــت
و رفعکننــده مشــکل دهقــان اســت و تــا  ۲۰۲۱میتوانــد
روی زمینههــای رشــد محصــوالت زراعتــی تمرکــز کنــد و
باعــث شــود کــه محصــوالت زراعتــی بیشتــر گــردد .در
بامیــان از طریــق ایــن پــروژه روی تولیداتــی کــه باعــث
افزایــش عوایــد میشــود – از جملــه کچالــو -از طــرف
وزارت و ســکتور خصوصــی ســرمایهگذاری بیشتــر
صــورت میگیــرد ،همچنــان وزارت زراعــت بــا ایــن
پــروژه بــرای ستندردســازی محصــوالت زراعتــی ،بازاریابــی،
دریافــت ســرتفیکیت و دیگــر ســهولتها کار میکنــد.
وزیــر زراعــت همچنــان گفــت« ،هــدف اساســی مــا ایــن
اســت کــه بــا ســکتور خصوصــی منابــع را تأمیــن کنیــم و
تــا  ۵۰درصــد بــه آنــان کمــک مالــی و  ۱۰۰درصــد کمــک
تخنیکــی بکنیــم ،تــا در بخشهــای تولیــدی مشــخص،از
جملــه کچالــو ســرمایهگذاری بکننــد».
در یــک ســال گذشــته در والیــت بامیــان در بخــش باغداری
و تقویــت اقتصــاد خانمهــا و پروژههــای تنظیــم منابــع
طبیعــی و تطبیــق پروژههــای آبیــاری کارهــای خوبــی شــده
کــه روی اقتصــاد دهقانــان اثرگــذار بــوده اســت.
وزیــر زراعــت همچنــان یــادآوری کــرد« :در ســال روان،

ایــن وزارت  ۱۸۰میلیــون افغانــی را بــرای یکهــزار و ۷۰۰
دهقــان بامیانــی قرضــه میدهــد ،ولــی در ســال آینــده
کوشــش میشــود تــا از طریــق صنــدوق انکشــاف زراعــت،
مبلــغ  ۲۰۰میلیــون افغانــی را بــرای دو هــزار دهقــان بامیانــی
قرضــه بدهیــم ،تــا تولیــد مــا بیشتــر و معیــاری شــود».
همچنــان شاهحســین مرتضــوی مشــاور ارشــد رییــس
جمهــور در امــور فرهنگــی در ســخنانش ،ضمــن ارائــهی
پیــام محمداشــرف غنــی رییــس جمهــور کشــور بــه ایــن
جشــنواره ،گفــت «رییــس جمهــور طــی پنــج ســال گذشــته
بــه ظرفیتهــای داخلــی والیــات بیشتــر توجــه کــرد
و تــاش کــرد تــا منابــع و ظرفیتهــای پنهانــی کــه در
آورد .از جملــه
والیتهــای مختلــف اســت را بــه دســت َ
میتــوان بــه جلغــوزه ،زعفــران ،کچالــو ،پســته ،تالــک،
بــادام اشــاره کــرده کــه هــر کــدام آنهــا ارزش مهــم را در
بازارهــای داخلــی و بینالمللــی پیــدا کردهانــد.
کشــف و پیــدا شــدن ایــن ظرفیتهــا باعــث شــده اســت
تــا وضعیــت اشــتغال ،کار و درآمــد بــرای دهاقیــن و مــردم
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 میشــود تــا بتوانیــم بخــش عمــدهی عوایــد خــود
را از ایــن راه بــه دســت آوریــم».
آقــای مرتضــوی عــاوه کــرد ،در کنــار حمایــت وزارت
زراعــت از کچالــوی بامیــان ،ریاســت جمهــوری نیــز بــرای
بازاریابــی آن صحبتهــای کــرده اســت کــه انشــاءاهلل بــه
زودی گامهــای عملــی در ایــن زمینــه برداشــته میشــود.
ســیدعلی هاشــمی رییــس شــورای والیتــی بامیــان گفــت
کــه توســعهی زراعــت میتوانــد زندهگــی مــردم را تغییــر
بدهــد .آقــای هاشــمی از وزیــر زراعــت بــرای افزایــش
توجهــات ایــن وزارت بــه بامیــان تشــکر کــرد و همچنــان از
آقــای درانــی خواســت کــه بــه زراعــت و باغــداری در بامیــان
بیشتــر توجــه کنــد تــا مــردم ایــن والیــت بــا افزایــش
تولیــد و درآمــد ،از فقــر نجــات یابنــد.
رییــس شــورای والیتــی بامیــان گفــت کــه ایــن والیــت آب
و هــوای خــوب دارد و بــرای رشــد زراعــت ،نیازمنــد توجــه
بیشتــر در بخــش زراعــت اســت.
ســیدعبدالحمید ،یکــی از دهقانــان بــه نمایندهگــی از
دهقانــان بامیانــی گفــت کــه پروژههــای مختلــف در بامیــان
تطبیــق شــده ،ذخایــر کچالــو ســاخته شــده ،باغچههــای
خانهگــی ایجــاد گردیــده ،قرضههــای مــورد نیــاز بــه

دهقانــان داده شــده ،تخمهــای اصــاح شــده بــه دهقانــان
توزیــع گردیــده ،ســبزخانهها بــه زراعتپیشــهها ایجــاد
شــده ،پروژههــای آبیــاری تطبیــق گردیــده کــه منجــر بــه
تغییــر در وضعیــت زراعــت بامیــان شــده اســت .در عیــن
حــال او گفــت« :بــا وجــود ایــن دسـتآوردها ،امــا بازاریابــی
کــم اســت ،دهقانــان بــه قیمــت انــدک کچالــوی خــود را
میفروشــند ،بــرای حــل ایــن مشــکل مــن خواهــان ایجــاد
اتحادیـهی کچالــوکاران هســتم تــا از ایــن طریــق حکومــت
بتوانــد کچالــوی بامیــان را خریــداری بکنــد».
در پاســخ بــه ســخنان نماینــدهی دهقانــان والیــت بامیــان،
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری گفــت:
«شــما اتحادیــه را تشــکیل بدهیــد ،مــن زمینهســازی
میکنــم تــا کچالــوی مــورد نیــاز نیروهــای امنیتــی از
اتحادیــهی شــما خریــداری شــود».
بایــد گفــت کــه ســومین جشــنوارهی گل کچالــو بــا
شــکوهتر از دو ســال گذشــته ،بــا راهانــدازی برنامههــای
تفریحــی ،نمایــش غذاهایــی ســاخته شــده از کچالــو و اعــام
برنامههــای تــازه بــرای رشــد کش ـتوکار و حاصــات ایــن
تولیــد بــاارزش بامیــان برگــزار گردیــد.
پــس از اشــتراک در جشــنوارهی گل کچالــو ،نصیراحمــد
درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،بــه افتتــاح و
تهدابگــذاری شــماری از پروژههــا در بامیــان پرداخــت
کــه در شــرح میآیــد.
پــروژهی ســکتوری انکشــاف زنجیــرهی ارزش باغــداری در
بامیــان آغــاز بــه کار کــرد
پــروژهی ســکتوری انکشــاف زنجیــرهی ارزش باغــداری
« »HVCDSPکــه در مرکــز و ولســوالیهای یکاولنــگ
اول و شــیبر بامیــان تطبیــق میشــود ،توســط نصیراحمــد
درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در بامیــان افتتــاح
شــد .ایــن پــروژه را بانــک انکشــاف آســیایی تمویــل و وزارت
زراعــت تطبیــق میکنــد.
بــا تطبیــق ایــن پــروژه کــه فــاز اول آن در جریــان ســه ســال
تطبیــق میشــود ،میــزان رشــد و ثبــات اقتصــادی ســرعت
مییابــد و رشــد اقتصــادی متــوازن میشــود.
ظرفیتهــای پروســس در تجارتهــای محلــی زراعتــی
رشــد داده میشــود ،تولیــد محصــوالت زراعتــی عصــری
میشــود ،گلخانههــای عصــری تــازه ســاخته میشــود،
تأسیســات زراعتــی در زمینهــای زراعتــی ســاخته میشــود،
محصــوالت باغــداری رشــد و انکشــاف میکنــد و مهمتــر
از همــه محصــوالت باغــداری «برنــد» ســاخته میشــود.
ایــن پــروژه در فــاز اول  ۷۵میلیــون دالــر هزینــه میبــرد و

دهقان

نشانی برقی:
ویبسایت:
فیسبوک:
تویتر:
شمارههای تماس:

در  ۱۰والیــت ،از جملــه بامیــان تطبیــق میشــود.
یــک پــروژه در بنــد امیــر تهدابگــذاری و یــک پــروژهی
دیگــر بــه بهرهبــرداری ســپرده شــد
بــه منظــور حفاظــت اولیــن پــارک ملــی یــا بنــد امیــر ،دو
پــروژه در بنــد امیــر توســط نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت،
آبیــاری و مالــداری ،یکــی افتتــاح و دیگــری تهدابگــذاری
شــد .تهدابگــذاری  ۷۰۰متــر پیــادهراه ُپختــه ۷۰۰ ،متــر
مربــع پارکینــگ وســایط ۲۵ ،ســایهبان ،چهــار تماشــاگاه و
چهــار تشــناب مــدرن ،ســاختمانهاییاند کــه در بنــد امیــر
بــه ارزش جمعــی  ۴.۶میلیــون افغانــی تهدابگــذاری شــدند.
همچنــان پــروژهی ســاخت ۱۰۰متــر پیــادهراه پختــه،
شــبکهی آبرســانی و ســاختمان کمپلکــس در بنــد امیــر ،بــه
ارزش حــدود  ۳.۴میلیــون افغانــی بــه بهرهبــرداری ســپرده
شــد.
الت دوم فارم مالغالم به بهرهبرداری سپرده شد
الت دوم فــارم تحقیقاتــی مالغــام ،در ســفر نصیراحمــد
درانــی وزیــر زراعــت بــه بامیــان بــه بهرهبــرداری ســپرده
شــد.
ایــن فــارم بــه منظــور گســترش هــر چــی بیشتــر
زمینههــای تحقیــق و رشــد زراعــت در بامیــان در مرکــز
ایــن والیــت ،ســاخته میشــود.
در ســاخت الت دوم ایــن فــارم ،هشــت میلیــون افغانــی
هزینــه شــده اســت .ایــن بخــش فــارم مالغــام ،شــامل یک
کیلومتــر کانــال آبیــاری ،ذخیــرهی آب و دیــوار احاطــه فــارم
اســت کــه بــه صــورت کامــل تکمیــل شــده اســت.
ایــن فــارم در آینــده میتوانــد بــا رشــد بیشتــر نیــاز بــه
تخمهــای اصالحشــده در ایــن والیــت را رفــع کنــد.
برنامــهی توزیــع مــرغ بــه یکهــزار خانــواده در بامیــان
آغــاز شــد
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در
جریــان ســفرش بــه بامیــان ،رونــد ســاخت یــک هــزار فــارم
مرغــداری خانهگــی بــرای یــک هــزار بانــوی تهیدســت
ایــن والیــت را افتتــاح کــرد.
ایــن فارمهــای خانهگــی بــرای بانــوان ،بــه هــدف بهبــود
مصونیــت غذایــی خانوادههــا و توانمندســازی اقتصــادی
زنــان روســتایی ســاخته میشــود.
ایــن برنامــه جمع ـ ًا بیشتــر از  ۳۰.۲میلیــون افغانــی هزینــه
میبــرد .بــه هــر خانــواده در ایــن برنامــه  ۳۰قطعــه مــرغ
گوشــتی و  ۲۰۰کیلوگــرام خوراکــهی خوشکیفیــت،
دانهخــوره ،آبخــوره ،جالــی و دواهــای مــورد نیــاز مــرغ
داده میشــود.
یــک هــزار بانــوی مستفیدشــونده از ایــن خدمــات ،از مرکــز
بامیــان و ولســوالیهای ســیغان ،پنجــاب و ورس هســتند.
پــروژه مصونیــت غذایــی و معیشــت خانوادههــا در بامیــان
افتتــاح شــد
همچنــان ،در ایــن ســفر ،توســط نصیراحمــد درانــی وزیــر
زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،پــروژهی مصونیــت غذایــی و
معیشــت خانوادههــا در بامیــان افتتــاح شــد.
بــا ایــن حســاب ،پــس از مرکــز بامیــان،حــاال مــا پــروژه
مصونیــت غذایــی و معیشــت خانوادههــا را در چهــار
ولســوالی دیگــر بامیــان آغــاز میکنیــم .بایــد بگویــم کــه
پــروژهی مصونیــت غذایــی و معیشــت خانوادههــا توســط
اداره انکشــافی کمکهــای ســوییس « »SDCتمویــل
میگــردد بــه همــکاری تخنیکــی ســازمان خــوراک و
زراعــت ملــل متحــد « »FAOبــا هــدف کلــی کمــک بــه
مصونیــت غذایــی خانوادههــا و از بیــن بــردن ســوء تغ ـ ّذی
و محرومیــت حــاال در چهــار ولســوالی والیــت بامیــان
تطبیــق میگــردد .ایــن پــروژه بــا بودجــه عمومــی مبلــغ
هفــت میلیــون دالــر ،در جریــان چهــار ســال کــه از اول
جــوالی  ۲۰۱۷آغــاز الــی  ۳۰جــون  ۲۰۲۱در مطابقــت بــا
پــان انکشــافی ارگانهــای ســومی وزارت زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری تحــت نظــر تخنیکــی و مالــی دفتــر ســازمان و
خــوراک زراعــت ملــل متحــد تطبیــق میشــود.

صاحب امتیاز :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
)(0766400600 - akbar_rostami10@yahoo.com
مدیر مسوول :حبیب بهزاد ha.behzad@gmail.com - 0706798144
سردبیر :نورالعین
توزیع :شبکه زنگ صبح 0744021952 -
ویراستاران :جمعهگل اشرفی و ظفرشاه رویی
مدیر خبر :گیتی محسنی
آدرس :جمال مینه ،کارته سخی ،کابل ،افغانستان
گزارشگران :شجاعالحق نوری ،حشمتاهلل حبیبی ،نعیم رضایی و تمیم صدیقی
برگآرایی :نذیراحمد دستگیرزاده
بهجز گزارشها و سخن دهقان ،مسوولیت متباقی مقالهها به نویسندهگان آن بر میگردد.
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MAIL Builds Over 220 Acres of
Fruit Gardens in Parwan

By: Azizullah Popal

The Ministry of Agriculture, Irrigation, 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 Saraj, Bagram, Koh Safi, Shenwari,
and Sorkh Parsa districts as well
as the provincial capital, Charikar.
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 damson gardens.
According to agriculture experts
and gardeners, some fruits such as
persimmon and nectarine which
have just been promoted in Parwan, have given excellent results,
and gardeners are more interested in building gardens for these
fruits.
Baryalai Ahmadi, promotion staff
of the Parwan agriculture directorate, said, “ Fresh fruits such as
persimmon, nectarine and peach
have given excellent results; it
has been years since we work in

this area, and we have brought
lots of gardeners under ‘ gardening groups’. In the past, their approach 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 nectarine are the fresh fruits which we
have imported from Iran and the
weather of Parwan has compatibility 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 gardens for these types of fruits.”
Meanwhile gardeners in the province say that their lands yields
have increased by 30-40 percent.
Haji Afzal, one of the gardeners

of Bagram district, says, “Parwan 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 cultivate 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 agriculture 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 Parwan agricultural affairs, says,
“People interest in building gardens have increased for the province 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’ economy, promote trees and new fruits,
and produce standard and high
quality fruits.

