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ــور  ــتانی کش ــی و کوهس ــات زراعت ــی از والی ــور یک غ
اســت. ســکتور زراعــت عمده تریــن منبــع خــوب تغذیــه 
و اشــتغال بــرای مــردم ایــن والیــت می باشــد. نزدیــک 
ــه ۸۵ فی صــد مــردم ایــن والیــت در بخــش زراعــت  ب
و مالــداری مشــغول اند. از لحــاظ آب هــوا، ایــن والیــت 

سردســیر اســت.

اقلیم و شرایط آب و هوا:
والیــت غــور دارای اقلیــم کوهســتانی اســت کــه شــرایط 
ــات  ــژه نبات ــه وی ــات ب ــر نبات ــرای کشــت اکث مناســب ب
ــن  ــه در ای ــی ک ــات و میوه های ــیری را دارد. نبات سردس
ــد از  ــد عبارت ان ــوب دارن ــه خ ــق و نتیج ــت تواف والی
ــاک،  ــاز، ســیب، ن ــو، ســیر، پی گنــدم، جــو، نخــود، کچال
شــفتالو و زردآلــو می باشــد و توســط دهاقیــن بــه 
ــه  ــن ک ــردد. از ای ــد می گ ــت و تولی ــیع کش ــه وس پیمان
ــر  ــتانی و برف گی ــش کوهس ــر مناطق ــور اکث ــت غ والی
ــراوان می باشــد کــه دریاهــای  اســت، دارای آب هــای ف
هریــرود، فــراه رود و مرغــاب از ایــن والیــت سرچشــمه 
ــازند.  ــیرآب می س ــان را س ــای مسیرش ــه و زمین ه گرفت
ــده  ــن ش ــن تخمی ــزار ت ــه از ٣٦٦ ه ــور اضاف ــوس غ نف
ــه، در ردیــف  ــا ایــن جمعیــت و اضافــه از ١٩٠٠ قری و ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــت کشــور ق ــن والی نُزدهمی

زراعت
دارای  والیــت  ایــن  در  زراعتــی  زمین هــای  اکثــر 
ــت و  ــرای کش ــه ب ــوده ک ــندی لوم« ب ــای »س خاک ه
تولیــد غله هــا، ســبزی ها و میوه هــا و ســایر نباتــات 

ــت. ــب اس مناس
رشــد اقتصــادی و مصونیــت غذایــی متکــی بــر تنظیــم 
منابــع طبیعــی، افزایــش تولیــدات و حاصــات زراعتــی، 

در مراســم بهره بــرداری از ســردخانه ی »ســفید چهر« 
نصیراحمددرانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری، 
ــاغ داران  ــوه و شــماری از ب تاجــران و ســرمایه گذاران می

حضــور داشــتند.
ایــن ســردخانه دو هــزار متریــک تــن ظرفیــت و 
ــاه را  ــا ١٠ م ــاه ت ــش م ــوه از ش ــداری می ــت نگه فابلی
ــر  ــون دال ــه دو میلی ــه هزین ــن ســردخانه ب دارا اســت. ای
ــل  ــه کوت ــی، در منطق ــکتور خصوص ــرمایه گذاری س س
ــا معیارهــای امــروزی ســاخته شــده  ــر ب خیرخانــه و براب

ــت. ــب اس ــار جری ــاحت آن چه ــت. مس اس
ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــر زراع ــی وزی ــد دران نصیراحم
ســکتور  ســرمایه گذاری  از  ســپاس گزاری  ضمــن 
ــکتور  ــهم س ــت: »س ــرخانه، گف ــن س ــی در ای خصوص
خصوصــی در همــه عرصه هــا خیلــی موثــر و ارزش منــد 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــی دول ــکتور خصوص ــدون س ــت. ب اس
ــر  ــران دیگ ــه تاج ــرود، آرزو دارم ک ــش ب ــد پی نمی توان
ــردخانه ها در  ــد. س ــه کنن ــه توج ــن عرص ــه ای ــز ب نی
ــش  ــوالت نق ــی محص ــر مصرف ــره ای و عم ارزش زنجی
خیلــی مهــم دارد و عمــر مصرفــی وابســته بــه ســردخانه 

می باشــد.«
ــا  ــت: »ب ــردخانه گف ــن س ــس ای ــب اهلل ریی ــی حبی حاج
ســاختن ایــن ســردخانه بــرای صدهــا تــن بــه صــورت 
ــوه و  ــد شــدن می ــه کار مســاعد و از فاس مســتقیم زمین

ســبزی های وطنــی جلوگیــری می شــود.«
آقــای حبیــب می افزایــد کــه پــان دارنــد کــه ســاخت 

ــد. ــعه دهن ــردخانه ها را توس س

بازارهــا  توســعه ی  و  فزیکــی  زیربنا هــای  بهبــود 
ــر،  ــه ســوی کاهــش فق ــن راهــی اســت ب می باشــد. ای
ــاری،  ــی و سیســتم های آبی ــت مل ــی و امنی کشــت قانون
تقویــت  و  روســتاها،  اقتصــاد  و  زیربناهــا  انکشــاف 
ــد  ــی رش ــل اساس ــت عام ــی. زراع ــت داری محل حکوم
ــع طبیعــی  ــی، معیشــت، مناب اقتصــادی، مصونیــت غذای

ــت. ــی اس ــت مل ــدار و امنی پای
مســاحت مجموعــی والیــت غــور ٣۸ هــزار و ٦٦٦ 
کیلومتــر مربــع اســت کــه مجموعــه زمین هــای زراعتــی 
ــت. از  ــار اس ــزار و ۸٦٦ هکت ــی آن ١٦۴ ه ــی و للم آب
ــار آن للمــی و ٦٦ هــزار و  ــه ٩۸ هــزار و ۵١٦ هکت جمل
٣۵٠ هکتــار آن آبــی اســت. مســاحت چراگاه هــای غــور 
بــه ســه میلیــون و ٣٠۷ هــزار و ۵٠۸ هکتــار و مســاحت 
ــد.  ــار می رس ــج هکت ــزار و پن ــه ٦۲ ه ــای آن ب جنگل ه
اقلیــم ایــن والیــت بــرای باغــداری مناســب اســت کــه 
ــر  ــای مثم ــاد باغ ه ــال و ایج ــرس نه ــه غ خوش بختان
ــج و  ــترده ای تروی ــکل گس ــه ش ــر ب ــال اخی ــد س در چن

انکشــاف یافتــه اســت.

جغرافیای غور
و  فاریــاب  از  عبارت انــد  غــور  هم ســرحد  والیــات 

»در حــال حاضــر در ایــن ســردخانه میوه هــای والیــات 
کابــل و هم جــوار آن در ایــن ســردخانه نگهــداری 
می شــود، ایــن ســردخانه را بــه صــورت آزمایشــی 
ســاختیم، خوشــبختانه نتیجــه داده و پان داریــم در 
ــار و  ــان، ننگره ــر، لغم ــون لوگ ــر چ ــای دیگ والیت ه

میــدان وردک نیــز چنیــن ســردخانه  ها را بســازیم.«
ــرای  ــان آماده گــی اش را ب ــن ســردخانه هم چن ــک ای مال
ــرد و  ــان ک ــی اع ــبزی ادارات دولت ــوه  و س ــه می تهی
ــز از حکومــت خواهــان همــکاری و حمایــت در ایــن  نی

عرصــه شــد.
حســیب رحیمــی رییــس اتــاق تجــارت و ســرمایه گذاری 
ــد و  ــت: »تولی ــن ســردخانه گف ــاح ای ــز در افتت ــل نی کاب
و  ارزشــی  زنجیــره  مــوارد  از عمده تریــن  صــادرات 
ــد  ــن ســردخانه می توان ــی افغانســتان اســت؛ ای خودکفای

بادغیــس در شــمال، دایکنــدی در جنــوب شــرق، بامیــان 
در شــرق، هلمنــد در ســمت جنــوب آن، فــراه و هــرات در 
ســمت غــرب آن و ســرپل در شمال شــرق آن موقعیــت 
ــمال غرب  ــر ش ــت در ۷۸۵ کیلومت ــن والی ــته و ای داش
ــه  ــد اداری ب ــور دارای ١٠ واح ــت دارد. غ ــل موقعی کاب
ــار،  ــه، دولت ی ــد. دولین ــت می باش ــز والی ــمول مرک ش
ــوره،  ــرجنگل، تی ــهرک، لعل و س ــابند، ش ــده، پس چهارس
ــد. تولــک، ســاغر و فیروزکــوه از واحدهــای اداری آن ان

ــدود ۸۵ درصــد  ــه ح ــوده ک ــت کوهســتانی ب ــن والی ای
والیــت بــا کوه هــا پوشــیده شــده اســت. صنایــع دســتی 
در غــور عبــارت از قالیــن، قالینچــه، بــرک، گلیــم، 
ــد.  ــی می باش ــت عال ــه دارای کیفی ــت ک ــاس و... اس پ
٦٠ درصــد اجنــاس تجارتــی غــور از هــرات و ۲٠ درصــد 
ــن  ــار و همی ــد و قنده ــق هلمن ــه از طری ــل و بقی از کاب
طــور از مســیر فاریــاب تامیــن می شــود. چهارمغــز، 
ــات و  ــرک، میوه ج ــت، ک ــن، پوس ــروت، قالی ــم، ق پش
دانــه برخــی از حبوبــات از جملــه اقــام صادراتــی ایــن 
والیــت می باشــند کــه در والیــات هم جــوار بــه فــروش 

می رســد.
وضعیت کلی اقتصادی

ــه والیــات  محصــوالت عمــده ای کــه جهــت فــروش ب

ــک  ــی کم ــبزی  داخل ــوه و س ــداری می ــه نگه در عرص
ــری  ــرکاری جلوگی ــوه و ت ــدن می ــد ش ــد و از فاس کن

ــد.« کن
و  باغــداران  مشــکل  »عمده تریــن  او،  قــول  بــه 
میوه های شــان  شــدن  فاســد  مــا  ســبزی کاران 
ــود  ــل نب ــه دلی ــد ب ــا ۴٠ فی ص ــاالنه ۲٠ ت ــد، س می باش
ــش  ــردخانه ها نق ــو س ــود، هم چ ــع می ش ــردخانه ضای س
ــرل  ــوه و کنت ــدن می ــد ش ــری از فاس ــری در جلوگی موث

بــازار و قیمــت دارد.«
حاجــی اختــر رییــس مارکیــت میــوه شــهر کابــل گفــت: 
ــداران  ــان و باغ ــرای دهقان ــبختی ب ــروز، روز خوش »ام
می باشــد، ســاخت ســردخانه مــا را بــه خودکفایــی 
می رســاند، مــا می توانیــم بــا ســاخت ســردخانه ها 
ــیم.« ــته باش ــار داش ــی را در اختی ــی و خارج ــازار داخل ب

هم جــوار و یــا هــم بــه کشــورهای دیگــر صــادر 
ــفند،  ــته، گوس ــو، کش ــیب، زردآل ــز، س ــود چهارمغ می ش
پشــم، قــروت، کلــول، شــبدر، رشــقه، زیــره، شــیرین بیان 

ــت. ــگ اس و هن
ــزار  ــک ه ــوالی ها ی ــا ولس ــز ب ــی مرک ــرک های منته س
ــری رود،  ــاب، ه ــای مرغ ــد، دری ــر می باش و ۲٩٩ کیلومت
ــوالی ها  ــت ولس ــه در اکثری ــی ک ــراه رود و دریاچه های و ف
ــرای  ــراوان ب ــت ف ــد قابلی ــود دارن ــت وج ــز والی و مرک

ــد. ایجــاد بندهــای آب گــردان و تولیــد بــرق را دارن
در والیــت غــور ۵۷٠ چشــمه، ۸٠۴ کانــال، ۵٠ کاریــز و 
بیــش از  ٦٠ دریاچــه کوچــک وجــود دارد کــه آب ســه 
ــاب از  ــای مرغ ــه دری ــد. از جمل ــن می نمای ــا را تامی دری
ارتفــاع دو هــزار و ۵٠٠ متــری کــوه حصــار در انتهــای 
سرچشــمه  ترکســتان  تیربنــد  و  فیروزکــوه  شــرقی 
کشــور  داخــل  در  آن  کیلومتــر   ۴۵٠ و  می گیــرد 
ــر  ــه ۸٠٠ کیلومت ــی آن ب ــد. طــول عموم ــان می یاب جری
می رســد. رقبــه عمومــی حــوزه آبگیــر آن بــه ٣۴ هــزار 

و ۵٠٠ کیلومتــر بالــغ می گــردد.
١. دریــای هــری رود: از انجــام غربــی کــوه بابــا در 
ــر سرچشــمه  ــاع چهــار هــزار مت ــد ســرجنگل، از ارتف بن
ــر  ــا مصــب، ۸۵٠ کیلومت ــع ت ــرد. هــری رود از منب می گی
ــزار و ٣٠٠  ــه ٣٩ ه ــر آن ب ــوزه ی آب گی ــول دارد و ح ط
کیلومتــر مربــع ســاحه می رســد. »دبــت« آب هــری رود 
ــش  ــد در بخ ــر می باش ــا در تغیی ــه بارنده گی ه ــر ب نظ
ــد در  ــه می رس ــر ثانی ــب در ه ــر مکع ــه ٩۸۵مت ــی ب اول
حالــی کــه در بعضــی نقــاط بــه ١٠ متــر مکعــب در هــر 

ــد. ــل می یاب ــه تقلی ثانی
بنــد  جنــوب  در  ســیاه کوه  جنــوب  از  فــراه رود:   .۲
ــطح  ــاع از س ــری ارتف ــزار و ۷٠٠ مت ــه ه ــان از س بای
ــرب  ــتقامت جنوب غ ــه اس ــرد و ب ــمه می گی ــر چش بح
ــیرش  ــط و س ــان خ ــراه رود در جری ــد. ف ــان می یاب جری
ــارک،  ــاک ی ــیرزار، خ ــی س ــور از نواح ــای غ در زمین ه
پســابند، و تیــوره گذشــته و داخــل فــراه می شــود. چــون 
ــر  ــبتًا کم ت ــات نس ــراه رود در ارتفاع ــر ف ــاحه برف گی س
قــرار دارد، از ایــن رو برف هــای آن در اوایــل بهــار 
ذوب شــده و بــه سرازیرشــدن ســیاب شــروع می کنــد. 
ــراً زمین هــای زراعتــی را در ســواحل خــود تخریــب  اکث
ــر  ــب ۵٦٠ کیلومت ــا مص ــع ت ــراه رود از منب ــد. ف می کن
طــول دارد. حــوزه ی آب گیــر آن بــه ٣٠ هــزار کیلــو متــر 
ــل  ــراه رود در اوی ــت« آب ف ــردد. »دب ــغ می گ ــع بال مرب
ــد و  ــه می رس ــر ثانی ــب در ه ــر مکع ــه ١۲٠٠مت ــار ب به
ــه  ــر ثانی ــب در ه ــر مکع ــا ١۵ مت ــه ده ت ــتان ب در تابس

تنزیــل می یابــد.


ــاز اســت  ــزود نی ــل اف ــوه شــهر کاب رییــس مارکیــت می
کــه بیش تــر از ایــن نــوع ســردخانه ها ســاخته شــود تــا 

از فاســد شــدن میــوه و تــرکاری جلوگیــری شــود.
در همیــن حــال، نصیراحمــد درانــی در حمایت از ســکتور 
خصوصــی یــادآور شــد: »مــن در حمایــت از شــما قــرار 
ــم  ــتاده گی کردی ــی ایس ــای زراعت ــر مافی دارم و در براب
ــد  ــز دارم، تعه ــما را نی ــکاری ش ــم. آرزوی هم و می کنی
مــن بــه خداونــد«ج« مــردم و کشــورم اســت و در برابــر 
ــتاوردهایی  ــه دس ــن زمین ــتاده ام، در ای ــو ایس ــر زور گ ه

داشــته ایم.«
وزیــر زراعــت گفــت ایــن وزارت حاضــر اســت در بخــش 
ســرمایه گذار  و  تاجــران  بــا  تحقیــق  و  قرضه دهــی 

ــد. ــکاری کن هم
ــر زراعــت گفــت، »رییــس صاحــب جمهــور وعــده  وزی
بــرای  ملــی  بانــک  از  دالــر  کــه صدمیلیــون  داده 
ــه  ــن هفت ــد، در ضم ــه بده ــداران قرض ــان و باغ دهقان
روی  و  زراعــت  وزارت  در  داریــم  کنفرانســی  آینــده 
اســتراتژی زراعــت کار می کنیــم، اســتادان متخصصــان 
و مســووالن زراعــت از والیــات و مرکــز بــه ایــن 
ــرح  ــان را مط ــا نظریات ش ــده اند ت ــوت ش ــس دع کنفران

ــود.«  ــده ش ــتراتژی گنجانی ــازند و در اس س
ــن  ــن دومی ــر از ١٠ روز، ای ــان کم ت ــت در جری ــد گف بای
بهره بــرداری ســپرده  بــه  کــه  اســت  ســردخانه ای 
زیارت جایــی  ایــن، ســردخانه ی  از  پیــش  می شــود. 
بــا ظرفیــت ۵٠٠ تــن توســط وزیــر زراعــت بــه 

شــد. ســپرده  بهره بــرداری 

زراعت و سرچشمه های 
آبی غور باستان

معرفی یک والیت

 گیتی محسنی

یک سردخانه ی بزرگ محصوالت زراعتی در کابل
 به بهره برداری سپرده شد
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The fifth National Saffron Flow-
er Festival and exhibition of saf-
fron-made food were held in Herat 
in presence of hundreds of saffron 
workers, representatives of private 
sector, and companies active in 
saffron production, saffron union 
members, and representatives of 
other countries.
Nasir Ahmad Durrani, minister of 
agriculture, irrigation and livestock 
(MAIL), in the ceremony said, “It 
was predicted that, in line with the 
saffron development strategy, we 
would produce 14 tons of saffron by 
1400 (2021) but we reached the tar-
get only in two years.”
Mr. Durrani also suggested saffron 
workers and saffron activists to add 
National Saffron Day in the calendar 
just like Pine Nuts Day.
Mr. Durrani said our aim is to give 
credit to Afghan saffron so that peo-
ple use it.
Mr. Durrani added that the total saf-
fron production has reached to 17 
tons in Herat this year, and 18 tons 
across the country.
“Qualitatively, we are the first in the 
world, and from quantity perspec-
tive, we are the third largest saffron 

5th National Saffron Flower 
Festival Held in Herat

producer in the world. Our plan is 
to be the second largest producer of 
saffron in the world,” Durrani said.
Afghan saffron is now featured in 
foreign exhibitions and the UAE, 
China, India, Saudi Arabia and Eu-
ropean countries are fond of Afghan 
saffron.
The agriculture minister said that the 
imports of saffron and its bulb were 
prevented into the country at the re-
quest of saffron sector and urged the 
sector to prevent smuggling of saf-
fron to Afghanistan.
Nasir Ahmad Durrani said Herat has 
enormous economic capacity in the 
agricultural sector and that is why 
most of the budget is allocated to the 
province.

Meanwhile Abdul Sabor Rahmani, 
provincial agriculture director, also 
addressed the ceremony and said 
that 7,000 hectares of land is culti-
vated saffron in the province, add-
ing that 45 companies and unions 
are working in saffron sector in the 
province.
Mr. Rahmani also added that 100 
saffron processing and packaging 
centers have been equipped this 
year.
Regular distribution of saffron 
bulbs, launching exhibitions, build-
ing the National Institute of Saffron, 
providing export certificates and dis-
tributing the required equipment to 
saffron farmers are among the tasks 
the Ministry of Agriculture has done 

to improve the quality and increase 
production of saffron in Herat.
Mohammad Dawood Hashimi, act-
ing and deputy Herat governor said, 
“Herat is not only the economic and 
industrial hub, but also the agricul-
tural hub.”
Mr. Hashimi considered the func-
tions and efforts of the Ministry of 
Agriculture effective in the produc-
tion, marketing and export of saffron 
and thanked the Ministry’s leader-
ship.
Sayed Azim Kabarzane, Herat MP, 
said, “In the saffron sector, we have 
made good progress, both quantita-
tively and qualitatively; the efforts 
of the Ministry of Agriculture are 
commendable.”
Bashir Ahmad Rashidi, head of saf-
fron workers union, also thanked 
the Ministry of Agriculture for its 
cooperation in increasing produc-
tion, packaging and marketing pro-
cesses. He also thanked President 
Muhammad Ashraf Ghani for his 
efforts of marketing for Afghan saf-
f ron.
Mr. Rashidi suggested that more at-
tention should be paid on marketing 
and smuggling of saffron to Afghan-
istan must be prevented.
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