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 بدیل دیگر کوکنار، رقیب ارزشی زعفران
هنگ

باغ متراکم سیب، زنده گی نازکمیر 
بدخشانی را رونق داد

۳ هفته نامه دهقان،   شماره هفتادوچهارم،   شنبه 13 میزان 1398 
ــه  ــت ک ــنتی اس ــی و س ــان طب ــگ، از گیاه هن
Ferula assa-( گیــاه  ایــن  طبــی  نــام 
foetida( می باشــد، هنــگ گیاهــی اســت 
ــا ریشــه ی ضخیــم و ســاقه ی دو متــری، ایــن  ب
ــور  ــتانی کش ــق کوهس ــر در مناط ــات بیش ت نب
رشــد می  نمایــد. هنــگ بــوی تنــد و زننــده دارد. 
شــیره ی ایــن نبــات، بــه رنــگ ســفید مایــل بــه 

ــت. زرد اس
ایــن نبــات را مــردم در اطــراف کشــور بــه 
 ... و  »آنغــوزه«  »کمــال«،  »راف«،  نام هــای 
می شناســند و آن را بــه شــکل ســنتی جمــع آوری 
ــودن  ــزان نم ــرای می ــه آن ب ــد. از ریش می نماین
فشــار و از شــیل لــی »شــیره« آن بــرای درمــان 
ــا در  ــد. حت فشــار، تنگــی عــروق اســتفاده می کن
بعضــی مناطــق کشــور هــم گاهــی از هنــگ بــه 
خاطــر دور کــردن آفــات »کــرم« از مزرعه هــای 
ــه  ــمی ک ــد. قس ــتفاده می کنن ــان، اس کچالوی ش
ــه  ــی ک ــزه  زمین های ــر آبری ــگ را س ــه ی هن بوت
کچالــو کشــت می کننــد، و بــه قــول آن هــا 
ــد  ــت ض ــان خاصی ــده و هم چن ــوی زنن ــگ ب هن
ــه  ــد ب ــات نمی توانن ــا آف ــرم ی ــروب دارد ک میک

ــارک  ــوالی به ــنده ی ولس ــام دارد و باش ــر ن نازکمی
والیــت بدخشــان اســت. پــروژه ی ملــی باغــداری 
ــال  ــار س ــرای او چه ــت، ب ــداری وزارت زراع و مال
 »HD« ــم ــاغ ســیب متراک ــب ب ــک جری ــل ی قب
ســاخت. نازکمیــر کــه زمینــش را در گذشــته گنــدم 
ــده از آن،  ــت آم ــه دس ــات ب ــد از حاص می کاری
ــًا  ــا او حــاال داســتان کام ــود ام ــز راضــی نب هرگ

ــودش دارد. ــی خ ــازه از زنده گ ت
ــروژه ی  ــل پ ــال قب ــار س ــد چه ــر می گوی نازکمی
ملــی باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت برایــش 
ــم ســیب را در ولســوالی  ــاغ متراک ــب ب ــک جری ی
بهــارک والیــت بدخشــان ســاخته و دو ســال اســت 
کــه بــاغ وی بــه حاصل دهــی آغــاز کــرده اســت.

او می گویــد دو ســال اســت کــه باغــش بــه 

در کارخانه هــای معتبــر بین المللــی از آن دارو 
ــت. ــده اس ــاخته ش س

هنــگ خــواص درمانــی فوق العــاده ای دارد از 
ــان  ــدان، درم ــکن درد دن ــوان مس ــه عن ــن ب ای
فشــار خــون، بیمارهــای قلبــی، جلوگیــری از 
ــده  ــمت گزی ــان قس ــی و درم ــای تنفس بیماری ه
ــوران اســتفاده می  شــود. ــدن، توســط جان شــده ب

هنــگ خاصیــت ضــد میکــروب دارد، بــرای 
ــی  ــت و گاه ــد اس ــز مفی ــی نی ــاالت عصب اخت
توصیــه  گــرده  ســنگ  درمــان  بــرای  هــم 
ــاخته  ــاد س ــای زی ــات دواه ــن نب ــود. از ای می ش
می شــود، کــه متأســفانه بــه علــت نبــود صنعــت 
ــن  ــه داروهــای عصــری، ای ــاه ب ــن گی ــل ای تبدی
گیــاه طبــی را وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
جمــع آوری و بــه همــکاری مســووالن در بخــش 
ــه کشــورهای  ــه صــورت مــواد خــام ب تجــارت ب
ــارت متحــده، پاکســتان و آلمــان  هندوســتان، ام

صــادر می کنــد.

ــا کشــت  ــه تناســب ب ــد کــرده اســت، کــه ب درآم
ــرا  ــت، زی ــه نیس ــل مقایس ــز قاب ــات، هرگ غله ج

ــد. ــان می ده ــش را نش ــر افزای ــن براب چندی
ــیب  ــت س ــش را درخ ــل زمین ــد در اوای او می گوی
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــع نداش ــز توق ــاند، هرگ می ش
ــول  ــدازه ثمــر دریافــت کنــد و از حاصاتــش، پ ان
هنگفتــی بــه دســت بیــاورد، امــا حــاال کــه باغــش 
ــوش  ــاد خ ــت، زی ــر داده اس ــدازه ثم ــن ان ــه ای ب
اســت. او افزایــش در حاصل دهــی باغــش را ناشــی 
ــد  ــدی می دان ــده و مفی ــی ارزن ــات تخنیک از خدم

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالداری در ســال ۱۳۹۶، 
یــک میلیــون ۴۴۹ هــزار و ۱۷۵ کیلوگــرام هنــگ 
را بــه ارزش مجموعــی ۱۰۰میلیــون و ۵۷۷ هــزار 
و ۷۳ دالــر و نیــز در ســال ۱۳۹۷ بــه مقــدار یــک 
میلیــون و ۴۴۹ هــزار و ۸۴۷ کیلوگــرام هنــگ را 
ــزار و  ــون و ۶۷۹ ه ــی ۹۵میلی ــه ارزش مجموع ب

۱۰۸ دالــر صــادرات داشــته اســت.
ــرای رشــد  ــداری ب ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع
ایــن نبــات در کشــور از چنــد ســال این ســو 
ــه  ــت گرفت ــه را روی دس ــای همه جانب فعالیت ه
ــال  ــد س ــن چن ــه در ای ــای ک ــه گونه ــت، ب اس
اخیــر ۱۶ هــزار جریــب زمیــن را در والیت هــای 
بدخشــان، ســمنگان، بغــان، هــرات، بلــخ، فــراه، 
ــت  ــگ کش ــار هن ــان و تخ ــاب، بامی ــور، فاری غ

ــرده اســت. ک
ــد  ــاور ان ــن ب ــر ای ــی ب ــان زراعت ــر کارشناس اکث
کــه هنــگ می توانــد بدیــل خــوب بــرای کشــت 
ــران  ــرای زعف ــی ب ــب عال ــد و رقی ــار باش کوکن
ــا  ــد ب ــور می توانن ــان کش ــردد. دهقان ــور گ کش
ــند.  ــته باش ــی داش ــد خوب ــگ درآم ــت هن کش
ــازار  ــگ در ب ــو هن ــر کیل ــه ه ــه ای ک ــه گون ب
جهانــی تقریبــًا ۶۶ دالــر ارزش دارد. بــه گفتــه ی 
مســووالن در ایــن وزارت، نظــر بــه فعالیت هایــی 
ــع دارد  ــد، توق ــت گرفته ان ــال روی دس ــه امس ک
در آخــر ســال جــاری، دســت آورد خوبــی در ایــن 

ــند. ــته باش ــه داش زمین
بــه  دارویــی،  خاصیــت  بــر  عــاوه  هنــگ 
ــری و  ــای کان و دو مت ــتن برگ ه ــر داش خاط
ــراوت و  ــبب ط ــل س ــه های طوی ــان ریش هم چن
ــردد و در  ــز می گ ــت نی ــط زیس ــبزی محی سرس
مناطــق کوهســتانی از وقــوع ســیاب جلوگیــری 

می کنــد.

کــه از ســوی وزارت زراعــت برایــش عرضــه شــده 
اســت.

ــاده  ــت کار فوق الع ــا پش ــی ب ــه دهقان ــر ک نازکمی
ــی  ــدان تخنیک ــای کارمن ــام راهنمایی ه ــت، تم اس
پــروژه ی ملــی باغــداری وزارت زراعــت را بــه 
می کنــد.  عملــی  ممکــن  شــکل  خوب تریــن 
ــی  ــروژه ی مل ــای پ ــد از فعالیت ه ــن تمجی او ضم
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت، می گویــد 
ــت  ــروژه ی وزارت زراع ــن پ ــای ای ــر راهنمای ه اگ
ــه یادگیــری باغــداری عصــری  ــود، موفــق ب نمی ب

نمی شــد.
شــمار  از  کشــور،  شمال شــرق  در  بدخشــان 
ــات  ــه خدم ــد ک ــاب می آی ــه حس ــی ب والیت های
پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت 
ــد  ــردم نیازمن ــرای م ــش ب ــن مناطق ــه دورتری ب
عرضــه شــده کــه نتیجــه ی خیلــی عالــی نیــز داده 

اســت.

ــانند. ــو ضــرر برس کچال
ــی در کــودکان، درمــان  درمــان اختــاالت عصب
فشــار خــون، بیماری هــای قلبــی و عروقــی، 
رفــع  هیســتری،  حمله هــای  از  جلوگیــری 
بیماری هــای  از  جلوگیــری  و  دنــدان دردی 
تنفســی بخشــی از خــواص درمانــی آنغــوزه گفتــه 
ــربت  ــرص و ش ــه ی ق ــه گون ــه ب ــده اســت ک ش

حاصل دهــی شــروع کــرده و در ســال روان، از 
حاصــل باغــش، او نزدیــک بــه ۲۲۰ هــزار افغانــی 

نازکمیر می گوید چهار سال قبل پروژه ی ملی باغداری و مالداری 
وزارت زراعت برایش یک جریب باغ متراکم سیب را ساخت. 

او می گوید دو سال است که باغش به حاصل دهی شروع کرده و در 
سال روان، از حاصل باغش، او نزدیک به ۲۲۰ هزار افغانی درآمد کرده 

است، که به تناسب با کشت غله جات، هرگز قابل مقایسه نیست، زیرا 
چندین برابر افزایش را نشان می دهد.

  نعیم رضایی



 هفته نامه دهقان،   شماره هفتادوچهارم،   شنبه 13 میزان 1398 



معرفی یک والیت هفته نامه دهقان،   شماره هفتادوچهارم،   شنبه 13 میزان 1398 

 گیتی محسنی

 حشمت اهلل حبیبی



امسال ۳۷۰ هزار تن کچالو
 در بامیان تولید می شود

6

نگهــداری گل زعفــران پــس 
ــک  ــل از خش ــدن و قب از چی
کــردن در شــرایط نامناســب، 
منجــر بــه افزایــش آلوده گــی 
ــی و کاهــش کیفیــت  میکروب
نتایــج  می شــود.  زعفــران 
تحقیقــات اســتفاده از اتمســفر 
کنتــرل شــده بــرای نگهداری 
ــازه  ــبزی های ت ــا و س میوه ه
ــن  ــه ای ــت ک ــان داده اس نش
و  عمــر  افزایــش  در  روش 
برداشــت  از  پــس  کیفیــت 
ــا  ــیعی از میوه ه ــدوده وس مح
مؤثــر  تــازه  ســبزی های  و 
اتمســفر  بــا  انبــار  اســت. 
ــه  ــی ک ــده، زمان ــرل ش کنت
ــرارت  ــه ح ــرل درج ــا کنت ب
ــد  ــر خواه ــد، مؤث ــراه باش هم
ــر  ــن مقادی ــر ای ــا ب ــود. بن ب
ــن  گاز و درجــه حــرارت در ای
ــادی  ــت زی ــاوری از اهمی فن
علــت  اســت.  برخــوردار 
افزایــش، اســتفاده ی تجارتــی 
در  تکنولــوژی  ایــن  از 
ــداری  ــر، نگه ــال های اخی س
میوه هــا و ســبزیجات تــازه 
پاســخ  و  فصــل  از  خــارج 
بــه نیــاز مشــتریان بــرای 
انــواع میوه هــا و ســبزی ها 
در طــول ســال اســت. علــت 
ایــن  از  اســتفاده  دیگــر 
فنــاوری، اســتفاده نکــردن 
از مــواد کیمیایــی در مــواد 
مصــرف  مــورد  غذایــی 
ــرل  ــار کنت ــرای انب ــت. ب اس
یــک  از  اتمســفر می تــوان 
ــرارت  ــه ح ــا درج ســردخانه ب
و  ســانتیگراد  درجــه   ۵-۰
تعــداد  قرارگیــری  امــکان 
مــورد نیــاز ســینی هــر کــدام 
ــع  ــه مســاحت ۰.۵ متــر مرب ب

ــرد. ــتفاده ک اس
زعفــران  گل هــای  شــکل 
قــرارداده شــده در ســینی های 

ــفر ــرل اتمس ــردخانه کنت س

ــرل  ــار کنت ــرایط انب ش
ــفر اتمس

گل هــای زعفــران در حــرارت 
منفــی دو تــا منفی ســه درجه 
می زننــد.  یــخ  ســانتی گراد 
بنــا بــر ایــن بــه منظــور 
یخ زده گــی  از  جلوگیــری 
ــات  ــا را در درج ــا آن ه گل ه
باالتــر از نقطــه یخ زده گــی 
ــه  ــد. درج ــداری می کنن نگه
ســرد  انبارهــای  حــرارت 
بــرای نگهــداری گل زعفــران 
معمــواًل بایــد ۰.۵ تــا ۴ درجــه 
ســانتی گراد باشــد. حــرارت 
ســانتی گراد  درجــه   ۰.۵

چــون  اســت  مناســب تر 
ــرارت،  ــه ح ــش درج ــا کاه ب
ــش  ــز کاه ــس نی ــدت تنف ش
نتیجــه  در  کــه  می یابــد 
باعــث افزایــش هایدروکاربــن 
ــد  ــوا بای ــان ه ــود. جری می ش
ــداوم در  ــورت آرام و م ــه ص ب
داخــل انبــار ســرد ادامــه یابــد 
تــا تمــام قســمت های آن بــه 
ــک  ــت خن ــک نواخ ــور ی ط
ــدون  ــه ب ــی ک ــود. گل های ش
پوشــش در معــرض مســتقیم 
ــد  ــرار می گیرن ــوا ق ــان ه جری

ســریعًا خشــک می شــوند.
بــه منظــور جلوگیــری از تولید 
و افزایــش گاز »اتیلــن« در 
هــوای انبــار )ســردخانه( بایــد 
ــبزی  ــوه و س ــداری می از نگه
ــا  ــداری گل ه ــل نگه در مح
ــن  ــرد و هم چنی ــودداری ک خ
ــه  ــده ک ــرده ش ــای پژم گل ه
ــد را  ــد می کنن ــن« تولی »اتیل
از محیــط ســردخانه خــارج 
نیــز  را  داخــل ســردخانه  و 
ــت.  ــاوب شس ــور متن ــه ط ب
ســینی ها )پتنوس هــا( بایــد 
ــت ۱۰  ــا ضخام ــر ت ــد اکث ح
زعفــران،  گل  از  ســانتی متر 
انباشــته شــوند. ســینی های 
ــار  ــل انب ــران در داخ گل زعف
بــه فاصلــه معّینــی بایــد چیده 
شــوند تــا حــرارت ایجــاد 
ــل  ــام عم ــر انج ــده در اث ش
باعــث  گل هــا  در  تنفــس 
نشــود.  گل هــا  پژمرده گــی 
ــده دارای  ــده ش ــای بری گل ه
مقــدار زیــادی آب هســتند 
و اگــر بعــد از برداشــت در 
ــد  رطوبــت پاییــن قــرار بگیرن
بــه آســانی رطوبتــش را از 
آن هــا  وزن  و  داده  دســت 
بهتریــن  می یابــد.  کاهــش 
انبــارداری  بــرای  شــرایط 
ــاالی  ــت ب ــران رطوب گل زعف
محیــط، درجــه حــرارت پاییــن 
و جریــان مایــم هــوا اســت.

ــای  ــی از گل ه ــن« ناش »اتیل
ــکل  ــک مش ــب ی ــده، اغل بری
اســت،  زینتــی  گیاهــان  در 
پاییــن  غلظت هــای 
غلظت هــای  و  اکســیجن 
بــاالی کاربــن دای اکســاید در 
ــس  ــزان تنف ــازی، می ذخیره س
ــش  ــن« را کاه ــد »اتیل و تولی
کاهــش  لــذا  می دهــد. 
ــد و  ــج درص ــا پن ــیجن ت اکس
ــاید  ــن دای اکس ــش کارب افزای
تــا ۴۵ درصــد، موجــب حفــظ 
کیفیــت گل هــای زعفــران 

. د می شــو

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         
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بــا نزدیــک شــدن فصــل برداشــت محصــوالت 
ــی  ــووالن محل ــان، مس ــت بامی ــو در والی کچال
نشــان  ارزیابی هــا  ایــن والیــت می گوینــد 
ــزار  ــت ۳۷۰ه ــرار اس ــال ق ــه امس ــد ک می ده
ــو از بامیــان برداشــته شــود.  متریــک تــن کچال
ــن  ــش از ای ــووالن، پی ــن مس ــه ی ای ــه گفت ب
ســاالنه حــدود ۳۵۰ هــزار متریــک تــن کچالــو 
ــر  ــو در اکث ــد. کچال ــه دســت می آم ــان ب از بامی
ــا  ــد می شــود، ام ــان کشــت و تولی مناطــق بامی
مناطــق مربــوط بــه مرکــز و ولســوالی های 
یکا ولنــگ و شــیبر، مراکــز عمــده ی تولیــد 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــان ب ــو در بامی کچال
ــی  ــر زراعت ــات کم ت ــه والی ــه از جمل ــان ک بامی
اســت، کشــت و تولیــد کچالــو طــی ســال های 
ــر  ــه و بیش ت ــادی یافت ــق زی ــر در آن رون اخی
ــو روی  ــد کچال ــت و تولی ــه کش ــان آن ب دهقان

ــد. آورده ان
عبدالوهــاب محمــدی رییــس اداره زراعــت، 
ــد  ــان، می گوی ــت بامی ــداری والی ــاری و مال آبی
ــزار  ــده ه ــا هج ــده ت ــدود هف ــاالنه ح ــه س ک
بامیــان  هکتــار زمیــن در سراســر والیــت 
تحــت کشــت کچالــو قــرار می گیــرد. وی 
گفــت: »پارســال هــم ســاحه تحــت کشــت بــه 
همیــن منــوال )۱۷ تــا ۱۸  هــزار هکتــار زمیــن( 
ــالی  ــل خشک س ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــود، ام ب
آمــد؛  پاییــن  اندکــی  حاصــل  کم آبــی  و 
مخصوصــًا در فصــل آخــر ســال برخــی  جاهــا را 
خشک ســالی آســیب زد. ولــی امســال الحمــداهلل 
ــوده و  ــوب ب ــی خ ــت، بارنده گ ــراوان اس آب ف
ــی وزارت  ــی زراعت ــای حمایت ــان برنامه ه هم چن
ــزی  ــق شــده و امســال حاصل خی زراعــت تطبی
ــات  ــت حاص ــل برداش ــد فص ــت. هرچن باالس
ــا ۳۷۰  ــع هســتیم ت ــا متوّق ــا م ــم نشــده، ام خت
هــزار متریــک تــن حاصــل کچالــوی بامیــان را 

ــم.« ــت کنی برداش
در والیــت بامیــان، نزدیــک بــه ۵۰ هــزار 
دهقــان مصــروف کشــت و تولیــد کچالــو 
ــده ی  ــن تولیدکنن ــان از عمده تری ــتند. بامی هس
ــه  ــوری ک ــت. آن ط ــتان اس ــو در افغانس کچال
عبدالوهــاب محمــدی می گویــد، افغانســتان 
ــا  ــون و ۱۰۰ ت ــک میلی ــه ی ــک ب ــاالنه نزدی س
ــرف دارد  ــو مص ــن کچال ــک ت ــزار متری ۲۰۰ ه
ــن آن  ــک ت ــزار متری ــه ۶۰۰ ه ــک ب ــه نزدی ک
ــهم ۳۳  ــود. س ــد می ش ــور تولی ــل کش در داخ
ــاز  ــورد نی ــوی م ــد کچال ــر در تولی ــت دیگ والی
ــن در  ــک ت ــزار متری ــدود ۲۵۰ه ــتان، ح افغانس
ــه تنهایــی  ســال اســت، امــا والیــت بامیــان، ب
بیشــتر از کل ســهم ۳۳ والیــت دیگــر، در ســال 
ــت  ــس اداره زراع ــد. ریی ــد می کن ــو تولی کچال
بامیــان می گویــد هــر گاه کارهــای بهتــری 
ــاالنه ۵۰۰  ــد س ــان می توان ــرد، بامی صــورت گی

و  آبیــاری  زراعــت،  وزیــر  درانــی  نصیراحمــد 
مالــداری و اجمــل احمــدی وزیــر صنعــت و تجارت 

امــروز در دفتــر وزیــر زراعــت بــا زاهــد 
نصــراهلل خــان ســفیر پاکســتان در 
ــادرات  ــات و روی ص ــتان ماق افغانس
بــه آن کشــور  افغانســتان  پنبــه ی 

ــد. ــت کردن صحب
ــه پاکســتان  ــه ب شــرایط صــادرات پنب
از موضــوع صحبــت در ایــن ماقــات 

ــد. ــد کن ــو تولی ــن کچال ــک ت ــزار متری ه
مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  اداره  رییــس 
ــه ۹۰  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــان گف ــت بامی والی
ــر  ــات دیگ ــه والی ــان ب ــوی بامی ــد کچال درص
ــن  ــه ی او، عمده تری ــه گفت ــود. ب ــادر می ش ص
مرکــز فــروش کچالــوی بامیــان، مارکیت هــای 
ــن  ــرقی و هم چنی ــمالی و ش ــات ش ــل، والی کاب

ــت. ــور اس ــز کش مرک
پیشینه ی کشت کچالو در بامیان

کشــت و تولیــد کچالــو در والیــت بامیــان، 
ــل از  ــه پنجــاه ســاله دارد. قب ــک ب ــخ نزدی تاری
آن، گنــدم و باقلــی از کشــت زارهای اصلــی 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــان ب ــت بامی والی
کشــت و تولیــد کچالــو در بامیــان، پــس از 
پنجــاه ســال رونــق بیشــتری گرفــت و بــا 
ــط  ــزرگ توس ــرد و ب ــای خ ــاد ذخیره گاه ه ایج
دولــت در بامیــان و هم چنیــن پــی بــردن 
ــدی  ــزان عاقمن ــادی آن، می ــد اقتص ــه فوای ب

ــد. ــتر ش ــو بیش ــت کچال ــه کش ــان ب دهقان
عبدالوهــاب محمــدی می گویــد کــه وزارت 
ــو در  ــد کچال ــت و تولی ــج کش ــت در تروی زراع
ــل  ــال ها قب ــته و س ــده داش ــش عم ــان نق بامی
ــه  ــی ب ــارم تحقیقات ــک ف ــتین بار ی ــرای نخس ب
نــام »لــب دریــا« بــه منظــور انجــام تحقیقــات 
ــه  ــاخت. ب ــان س ــو در بامی ــواع کچال ــاالی ان ب
ــا آب  ــه ب ــا( ک ــا )ورایتی ه ــه ی او، آن نژاده گفت
ــان  ــه دهقان ــق داشــت، ب ــان تواف و هــوای بامی

تاکیــد  محمــدی  آقــای  می شــد.  معرفــی 
ــه دارد  ــوز هــم ادام ــن روش هن ــه همی ــرد ک ک
ــو در  ــد کچال ــوع جدی ــز روی ۳۶ ن ــون نی و اکن
ــود.  ــام« کار می ش ــا غ ــی »م ــارم تحقیقات ف
ــان  ــداری بامی ــاری و مال ــت، آبی ــس زراع ریی
ــان ۱۴  ــترس دهقان ــان در دس ــت: »در بامی گف
نــوع نــژاد کچالــو هســت کــه کشــت می شــود. 
ــژاد  ــاالی ۳۶ ن ــی ماغــام ب ــارم تحقیقات در ف
انجــام  تحقیقــات  و  می کنیــم  کار  کچالــو 
ــد،  ــال بع ــا دو س ــال ی ــک  س ــه ی ــم ک می دهی
ــر و  ــی خوب ت ــه حاصل ده ــر ک ــژاد برت ــک ن ی
ــان  ــه دهقان ــط توافــق داشــته باشــد، ب ــا محی ب

معرفــی و تکثیــر می کنیــم.«
رییــس اداره زراعــت می گویــد کــه ســاخت 
ــز در  ــو نی ــزرگ کچال ــرد و ب ــای خ ذخیره گاه ه
ــی  ــوالت زراعت ــن محص ــش ای ــد و افزای تولی
کمــک کــرده اســت. عبدالوهــاب محمــدی 
ــه ایــن طــرف، ســه هزار  گفــت از پنــج  ســال ب
و ۶۰۰ ذخیــره گاه کچالــو در بامیــان ســاخته 
ــک از  ــه هری ــرد ک ــد ک ــت. او تاکی ــده اس ش
ــت  ــط ظرفی ــور متوس ــه ط ــا ب ــن ذخیره گاه ه ای
نگهــداری حــدود ۲۰ متریــک تن کچالــو را دارد. 
ــا  ــن ذخیره گاه ه ــه ای ــت ک ــن گف وی هم چنی
ظرفیــت نگهــداری حــدود ۲۰ درصــد کچالــوی 
ــرای ۸۰ درصــد  ــت ب ــاز اس ــان را دارد و نی بامی

ــود. ــاخته ش ــره گاه س ــز ذخی ــر نی دیگ

بــود.
ــور  ــه منظ ــه ب ــد ک ــه ش ــات فیصل ــن ماق در ای
افزایــش صــادرات پنبــه بــه پاکســتان، یــک هیــات 

ــا از  ــود ت ــن ش ــتان تعیی ــب پاکس ــی از جان تخنیک
ــی  ــز از چگونه گ ــع آوری و نی ــد، جم ــان تولی جری
ــه  ــته بندی پنب ــای بس ــت فابریکه ه ــان فعالی جری
ــه ی  ــس از آن، زمین ــد و پ ــدار کن دی
ــه ی افغانســتان  ــر پنب صــادرات بیش ت

ــردد. ــه پاکســتان فراهــم گ ب
پاکســتان  کــه  گفــت  بایــد 
بزرگ تریــن بــازار فــروش پنبــه ی 

اســت.  افغانســتان 

یاالفتا
زعفران

نگهداری گل زعفران در انبارهای 
کنترل اتمسفر

زمینه ی صادرات بیش تر پنبه به پاکستان فراهم می شود
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در گریز  از کم آبی و تغییرات اقلیمی
واقعیــت امــر  ایــن اســت کــه جهــان، رفته رفتــه گــرم 
ــره ی  ــنه گی ک ــوند و تش ــا آب می ش ــود. یخ ه می ش
ــان، افغانســتان  ــن می ــود. در  ای ــر می ش ــی فراگی خاک
از میــان کشــورهایی اســت کــه بیش تــر از تغییــرات 
اقلیمــی ضــرر می کنــد، زیــرا بــه بحــر اتصــال نــدارد 
ــم اســت،  ــه در آن حاک ــًا اقلیمــی خشــکی ک و تقریب
ــدن  ــک تر ش ــیر خش ــه مس ــی ب ــرات اقلیم ــا تغیی ب

مــی رود.
افزایــش جمعیــت و اســتفاده ی زیــاد از آب هــای 
زیرزمینــی، گرمــای زیــاد و آب شــدن پیــش از وقــت 
برف هــا و یخ هــا در کوه هایــی چــون هندوکــش 
باعــث خشــکی جویبارهــا و دریاهــا در آخرهــای 

ــت؟ ــش چیس ــه راه حل ــن هم ــود.  ای ــل می ش فص
حقیقــت  ایــن اســت کــه مــا در زراعــت، بایــد 
ــا آب  ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــت کنی ــی را تقوی ظرفیت های
کــم، درآمــد خــوب داشــته باشــیم. دیگــر آن زمــان 
جویبــار کامــل را بــه ســمت مزرعــه رهــا می کردیــم، 
ــا را  ــی م ــرات اقلیم ــون تغیی ــد. چ ــته باش ــد گذش بای
مجبــور می کنــد کــه خودمــان را بــا آن ســازگار 

ــازیم. بس
مــن در  ایــن نوشــته، بــه خاصــه ای از چندیــن 
راه کار اصلــی و موثــر و نیــز کاربــردی بــرای کاهــش 
مصــرف آب زراعتــی و باغــداری می پــردازم. بــه 
نظــرم، بــا بــه کار بســتن آن هــا می توانیــد بــه 
ــی  ــرف آب صرفه جوی ــی در مص ــل توجه ــزان قاب می
ــه شــود و  ــی آمــاده ی مقابل ــا بحــران کم آب کنیــد و ب

ــوید. ــاب ش ــه، کامی در مقابل
۱- شناخت زمین و کشت

ــی  ــرف آب زراعت ــت مص ــن گام در مدیری اصلی تری
ایــن اســت کــه ببینیــم در کجــا چــه چیــزی پــرورش 
دهیــم. در ایــن راســتا ســبزی جات و میوه هایــی کــه 
ــر آب  ــق پ ــد در مناط ــد را بای ــر کار دارن آب بیش ت
ــی کــه آب  ــًا محصــوالت زراعت ــم و طبع کشــت کنی
کمتــری نیــاز دارنــد، بــرای کاشــت در مناطقــی کــه 
ــر آب نیســتند، مناســب اند. مــن در بخــش چهــارم  پ
ایــن نوشــته بــا نباتاتــی کــه در برابــر کم آبــی 

مقاوم انــد، اشــاره می کنــم.
نکتــه ی بســیار مهــم دیگــر اولویت دهــی بــه نباتــات 
بارنده گی هــای  از  اســتفاده  بــه  منظــور  خزانــی 
ــه  ــاالنه اســت ک ــار س ــزان، زمســتان و به فصــل خ
می توانــد نیــاز بــه آب را کاهــش بدهــد و بــا اســتفاده 
از باران هــای نیمــه ی دوم ســال، بهــره وری آب را 
افزایــش بدهــد و باعــث دریافــت حاصــل بی مصــرف 

آب شــود.
بــه عنــوان مثــال ســیر، نباتــی اســت کــه می توانیــم 
ــم و از  ــت کنی ــز کش ــی نی ــورت خزان ــه ص آن را ب
بارنده گی هــای خــزان و زمســتان بــرای پــرورش 

ــم. ــتفاده کنی آن اس
۲- کشت گلخانه ای

کشــت گلخانــه ای دو مزیــت اساســی دارد، اول؛ 
ــود و دوم؛  ــول می ش ــد محص ــش تولی ــب افزای موج

مصــرف آب را بــه شــدت کاهــش می دهــد. بــه 
ــر  ــار ســطح زی ــال اگــر هفــت هــزار هکت ــوان مث عن
کشــت ســبزی بــه هــزار هکتــار کشــت زیــر پوشــش 
گلخانــه ای بــدل شــود، بــه جــای نیــاز بــه ۹۷ 
میلیــون متــر مکعــب آب، بــه ۱۹ میلیــون متــر مکعب 
ــن،  ــه ای ــود ک ــد ب ــاز خواه ــه ای نی ــت گلخان در کش
ــرف  ــدی در مص ــی ۸۰ درص ــای صرفه جوی ــه معن ب
ــًا در همیــن مثــال در  ــی کــه ضمن آب اســت، در حال
حالــت کشــت گلخانــه ای، تولیــد محصــول در حــدود 

ــد. ــش می یاب ــد افزای ۲۵ درص
بــه طــور کلــی زراعــت گلخانــه ای نقــش بلنــدی در 
ــرط  ــب وکار دارد. ش ــود کس ــا و بهب ــش هزینه ه کاه
اساســی در ایــن بخــش ایــن اســت کــه کشــت بایــد 
ــه اجــرا  ــر مطالع ــی ب ــه صــورت فکــر شــده و مبتن ب

شــود.
۳-استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری

حتمــًا شــما هــم شــنیده اید کــه اســتفاده از وســایل و 
روش هــای نویــن آبیــاری تحــت فشــار )آب پاشــی( و 
ــده ای  ــاری قطــره ای، نقــش تعیین کنن در راس آن آبی
در کاهــش مصــرف آب دارنــد. آبیــاری تحــت فشــار 
)آب پاشــی( بســته بــه مــوردی می توانــد از ۴۰ تــا ۷۰ 

درصــد مصــرف آب را کاهــش دهــد.
ــاوم در  ــات مق ــتفاده از نبات ــی و اس ــت للم ۴- کش

برابــر کم آبــی
 »FAO« ــل متحــد ســازمان خوراکــه و زراعــت مل
ــل متحــد  ــار و زراعتــی مل ــا همــان ســازمان خوارب ی
طرح هــای گســترده ای بــرای توســعه ی کشــت للمــی 
در جهــان دارد و یکــی از مهم تریــن راه هــای مبــارزه 
بــا خشک ســالی و کمبــود مــواد غذایــی در جهــان را 
ــد اســت  ــن ســازمان معتق ــد. ای کشــت للمــی می دان
ــیاری از  ــان، بس ــح دهقان ــوزش صحی ــورت آم در ص
نباتــات را می تــوان بــه صــورت للمــی کشــت کــرد.
ــا در نظــر داشــت  ــز می شــود کــه ب در افغانســتان نی
بحــران آب، دهقانــان بــه کشــت للمــی روی بیاورنــد. 
ــتند  ــی هس ــون درختان ــادام و زیت ــور، ب ــر، انگ انجی

ــی  ــورت للم ــه ص ــا ب ــر میوه ه ــر از دیگ ــه بیش ت ک
کاشــته می شــوند و کشــت للمــی آن هــا در جهــان رو 
ــای  ــیر باغ ه ــق گرمس ــت. در مناط ــترش اس ــه گس ب
للمــی انجیــر می توانــد ترویــج شــود و در اقلیم هــای 
سردســیر، کشــت للمــی انگــور می شــود رایــج گــردد. 
انگــور موســی زی در شــمال افغانســتان از انگورهایــی 
ــود.  ــت می ش ــی کش ــای للم ــه در زمین ه ــت ک اس
ــنده گان،  ــماری از باش ــز ش ــبز نی ــان در ده س هم چن
بــه کشــت للمــی انگــور روی آورده انــد. طــوری کــه 
ــا  ــزد و ت ــا می ری ــار انگوره ــاران در جویب آب برف وب

ــد. ــه می کن ــور از آن تغذی ــال انگ ــان س پای
ــن  ــادام ای ــر و ب ــور و انجی ــی انگ ــن ویژه گ مهم تری
ــه میــوه ی خشــک  اســت کــه امــکان بــدل شــدن ب
را دارنــد و اگــر در فصــل برداشــت محصــول قیمــت 
ــداران  ــود، باغ ــب نب ــازه مناس ــول ت ــروش محص ف
ــان  ــا و فروش ش ــردن آن ه ــک ک ــه خش ــد ب می توانن

ــد. ــدام کنن ــان مناســب اق در زم
۵- استفاده از مالچ

مالــچ ))Mulch یــا خاک پــوش بــه پوششــی گفتــه 
می شــود کــه بــرای محافظــت از خــاک روی ســطح 
آن گســترده می شــود.  ایــن پوشــش می توانــد از 
ــرگ و  ــاک ب ــون کاه، خ ــی چ ــوی و نبات ــواد عض م
ریزه هــای چــوب باشــد یــا از مــواد مصنوعــی ماننــد 
پاســتیک ســاخته شــده باشــد. از مهم تریــن مزایــای 
ایــن پوشــش، ایــن اســت کــه خــاک و ریشــه ی نبات 

ــد. ــایش محافظــت می کن ــر آب و فرس را از تبخی
در شــرایط برابــر خاک پــوش عضــوی بــر مالــچ 
مصنوعــی برتــری دارد و بــا توجــه بــه مزایــای بســیار 
مالچ هــای  زیــرا  قــرار می گیــرد،  اولویــت  در  آن 
مصنوعــی معایــب گوناگونــی دارنــد. کاهــش تهویــه 
ــیده گی  ــاک و ریشــه و در نتیجــه پوس و هوادهــی خ
 ، فوزاریومــی  قارچ هــای  و  نماتــد  رشــد  ریشــه، 
ــودن مــواد مصنوعــی پاســتیکی و  ــر ب ــه ناپذی تجزی
تجمــع آن در خــاک مزرعــه و کاهــش بازدهــی خــاک 
ــی  ــوش مصنوع ــکات خاک پ ــدت، از مش ــد م در بلن

ــوی  ــوش عض ــت از خاک پ ــر اس ــس بهت ــت، پ اس
ــرد. اســتفاده ک

ــزارع  ــرای م ــاران ب ــره ی آب ب ــع آوری و ذخی ۶- جم
باغ هــا و 

ــه  ــرون ب ــب و مق ــیار مناس ــای بس ــی از راهکاره یک
صرفــه ی مدیریــت مصــرف آب، جمــع آوری آب باران 
ــا اســت.  ــره ی آن ه ــای روان ســطحی و ذخی و آب ه
ــاران و  ــع آوری آب ب ــای جم ــی روش ه ــور کل ــه ط ب
آب هــای روان را می تــوان بــه دو دســته تقســیم 
کــرد. دســته ی اول مبتنــی بــر تغییــر و اصــاح زمیــن 
زراعــی اســت و روش دوم مبتنــی بر پوشــاندن ســطح 
خــاک اســت. انتخــاب روش مناســب بــه شــرایط آب 
ــاک،  ــای خ ــه، ویژه گی ه ــی منطق ــی و اقلیم و هوای
امکانــات در دســترس و شــرایط اقتصــادی، بســته گی 
دارد امــا بــه طــور کلــی روش هــای پوشــاندن ســطح 
ــرای  ــر ب ــیمیایی بیش ت ــواد ش ــزودن م ــا اف ــن ب زمی
ــرا  ــت، زی ــب اس ــک مناس ــاس کوچ ــتفاده در مقی اس
ــبب  ــیع س ــطح وس ــا در س ــتفاده از آن ه ــواًل اس معم
افزایــش هزینه هــا و مقــرون بــه صرفــه نبــودن 

ــود. ــاران می ش ــع آوری آب ب جم
۷- برنامه ریزی آبیاری

درســت اســت که اســتفاده از تجهیــزات آبیــاری نوین 
ــش  ــی در کاه ــش مهم ــره ای نق ــاری قط ــل آبی مث
ــط  ــا کاهــش مصــرف آب فق ــد، ام مصــرف آب دارن
مربــوط بــه تجهیــزات آبیــاری نیســت بلکــه برنامــه ی 
آبیــاری بــه ایــن معنــا کــه هــر چنــد وقــت و هــر بــار 
بــرای چــه مــدت مزرعــه را آبیــاری کنیــم، نیــز نقــش 
ــن  ــرف آب دارد. اصلی تری ــت مص ــی در مدیری حیات
ــت  ــازی رطوب ــاری پایدارس ــزی آبی ــش برنامه ری بخ
ــا  خــاک اســت کــه معمــواًل توســط »تانســیومتر« ی

کشش ســنج صــورت می پذیــرد.
از مهم تریــن نتایــج برنامه ریــزی آبیــاری، ایــن اســت 
ــادر می ســازد کــه ضمــن مدیریــت  کــه دهقــان را ق
ــی  آب در دســترس و کاهــش مصــرف آب، تنــش آب
نبــات را بــه حداقــل رســانده و محصول دهــی را حــد 

اکثــر کنــد.
بــرای دهقانــان و باغــداران افغانســتان ضــروری 
اســت تــا راه کارهــای صرفه جویــی در مصــرف آب را 
عملــی کننــد. ایــن روش آنــان را قــادر می ســازد تــا 
ــرات  ــی، تغیی ــد از خشک ســالی، کم آب ــده بتوانن در آین
اقلیمــی و دیگــر مضیقه هــا، ضــرر نبیننــد و بــه 

ــد. ــه بدهن ــد و درآمدشــان ادام تولی
ــع  ــه مناب زراعــت و باغــداری ای کــه تنهــا وابســته ب
طبیعــی باشــد و مدیریتــی بــرای آب در محــل مزرعــه 
صــورت نگیــرد، نمی توانــد بــه صــورت پایــدار تولیــد 

داشــته باشــد.
ــدارد،  ــت ن ــز زراع ــدی ج ــع تولی ــه منب ــتان ک افغانس
بایــد دهقانــان و باغدارانــش، روش هــای صرفه جویــی 
ــه  ــد ک ــاد بگیرن ــز ی ــد و نی ــرف آب را بیاموزن در مص
چگونــه بتواننــد در ســال ها و فصل هــای کم آبــی 
ــیب پذیری  ــدون آس ــان ب ــه تولیدش ــالی ب و خشک س

ادامــه بدهنــد.
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Asafoetida, Hing, also called ‘Fer-
ula assa-foetida, is the dried latex 
(gum oleoresin) (Perumkayam) ex-
uded from the rhizome or tap root of 
several species of Ferula. Perennial 
herbs grow 1 to 1.5 m (3.3 to 4.9 ft) 
tall. The species are mostly native to 
the mountains areas.
In the rural areas of the country, the 
species are mostly collected tradi-
tionally.
Asafoetida is generally used for fla-
voring curries, sauces, and pickles. 
Medicinally, it stimulates the intes-
tinal and respiratory tracts and the 
nervous system. It is useful in asth-
ma, whooping cough, and chronic 
bronchitis.
Asafoetida root is used to remove 
pest ‘worm’ from potato fields.
Hing is widely used in medicines be-
cause it is considered to have anti-
biotic properties. Using Hing slows 
down the growth of micro flora in 
the rectum that in turn can reduce the 
flatulence.
The root of Hing helps the patients 
fighting against influenza.
Hing is made in the form of tablets 
and syrups at internationally accred-
ited factories.
Many medicines are made from this 
plant, but unfortunately due to the 
lack of conversion of the plant to 
modern drugs, the Ministry of Ag-
riculture, Irrigation and Livestock 
(MAIL) collects the plants and in 

Asafoetida another Alternative 
to Poppy, Valuable Competitor

 of Saffron

cooperation with the commerce au-
thorities export it as raw material to 
India, United Arab Emirates, Paki-
stan, and Germany. 
The Ministry of Agriculture, Irri-
gation, and Livestock (MAIL) in 
2017 (1396 Solar Year) exported 
1,449,175 kilograms of Hing worth 
over 100 million USD. Likewise 
the Ministry of Agriculture exported 
1,449,847 kilograms of Hing worth 
95,479,108 USD in 2018 (1397 So-
lar Year).
The Ministry of Agriculture, Irriga-
tion and Livestock (MAIL) has been 
undertaking extensive activities to 
grow the crop in the country for sev-
eral years. In the last few years 8,000 
acres of land in Badakhshan, Saman-
gan, Baghlan, Herat, Balkh, Farah, 
Ghor, Faryab, Bamyan, and Takhar 

were cultivated Hing.
Most agrarian experts believe that 
Asafoetida can be a good alternative 
to poppy cultivation and be a great 
competitor for saffron. The farmers 
of the country can make a good in-
come by cultivating Hing. Each kilo-
grams of Hing is worth 66 USD in 
international markets.
According to officials at the minis-
try, based on the activities they have 
undertaken this year, they expect to 
have good harvest by the end of this 
year.
Regardless of its medicinal prop-
erties, Hing can also help in green-
ing of the environment, preventing 
flooding in mountainous areas be-
cause of its large and two-meter-
long leaves and long roots.
  

Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence

Daikundi Almond 
Yields Increase
 by 40 Percent

Daikundi Agriculture, Irrigation, 
and Livestock Directorate report-
ed that almond yields have in-
creased by 40 percent this year in 
the province.
The directorate said that their sur-
vey shows that due to well-timed 
rains this year, almond yields in 
Daikundi will have an increase of 
40 percent compared to the previ-
ous year, reaching to 25,000 met-
ric tons.
In addition to sufficient water, pest 
control, distribution of improved 
seedlings and creation of standard 
gardens by the Ministry of Agri-
culture has also helped increase 
almond yields.
Daikundi Agriculture Directorate 
added that almonds are a major 
and surplus crop in the province, 
and most of the Daikundi agricul-
tural lands are covered by almond 
trees. According to the directorate, 
previously 15,000-20,000 metric 
tons of almonds were produced 
in the province but the figure will 
jump to 25,000 metric tons this 
year.
This comes as last year due to se-
vere drought in the country horti-
cultural crops in Daikundi fell by 
half.
Daikundi has a good climate for 
gardening and all fruit trees grow 
well in this province.


