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هفته نامهدهقان

حاصالت شالی در تخار
 ۱۳ درصد افزایش یافته است

شالی کاران تخاری، افزایش بارنده گی ها، آگاهی دهی های ریاست زراعت
 و جلوگیری از آفت ها را دلیل افزایش تولیدشان می دانند.

نورالدین یک تن از شالی کاران تخار می گوید: »بارنده گی ها زیاد بود و 
حاصالت شالی زار ها بسیار خوب است و تا ۲۰ درصد نظر به سال قبل بیش تر 

شده است.«
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گپ دهقان
یک سال تا کاهش ۲۵ درصدی 

واردات لبنیات
ــرب(  ــم عق ــته )هفت ــه ی گذش ــنبه هفت ــه روز سه ش ب
ــداران را  ــه مال ــاز شــد ک ــی آغ کار ســاخت زیربنای
بــه آینــده دل گــرم و واردات لبنیــات را در آینــده تــا 
ــر  ــا کم ت ــرار اســت ت ۲۵ درصــد کاهــش می دهــد. ق
از یک ســال دیگــر، کار ســاخت  نخســتین فابریکــه ی 
فــوق  فراَدمــا،  صــورت  بــه  لبنیــات  پروســس 
Ultra-high temperature((« یــا  پاســتوریزه 

UHT« تکمیــل گــردد و بــه تولیــد و پروســس 
ــروان، لوگــر و  ــل، پ ــداران والیت هــای کاب شــیر مال

ــد. ــاز کن ــدان وردک آغ می
وزارت زراعــت ایــن فابریکــه را بــا هزینــه ۳.۳ 
بین المللــی  بانــک  کمک هــای  از  دالــر  میلیــون 
همکاری هــای  بــا  و   »IFAD« زراعــت  انکشــاف 
ــل  ــازمان مل ــت س ــوراک و زراع ــی اداره خ تخنیک

می ســازد.  »FAO« متحــد 
ایــن فابریکه در یک شــبانه روز ظرفیت پروســس ۸۰ 
هــزار لیتــر شــیر را خواهــد داشــت و شــیر، ماســت، 
ــت و  ــر خوش کیفی ــروت، مســکه و پنی ــه، ق دوغ، چک
برابــر بــا معیارهــای بین المللــی را بــه بــازار بــرای 

شــهروندان کشــور عرضــه خواهــد کــرد.
و  آبیــاری  زراعــت،  وزیــر  درانــی  نصیراحمــد 
ــه  ــن فابریک ــاخت ای ــاز کار س ــگام آغ ــداری، هن مال
ــم  ــد رق ــه، می توان ــن فابریک ــدن ای ــال ش ــت فع گف
واردات لبنیــات را بــه انــدازه ی چشــم گیری کاهــش 

ــد. بده
ــاون  ــورتی مع ــو سیس ــاور فبریزی ــه ب ــان ب هم چن
اداره خــوراک و زراعــت ســازمان ملــل متحــد 
»FAO« بــا فعــال شــدن فابریکــه پروســس لبنیــات 
»UHT« در کابــل، حــدود ۲۵درصد، میــزان واردات 

ــت. ــد یاف ــه افغانســتان، کاهــش خواه ــات ب لبنی
بخــش دیگــر اثرگــذاری ایــن فابریکــه، رشــد درآمــد 
زنــان روســتایی شــاغل در بخــش مالــداری اســت. 
ــه  ــت، ب ــای رســمی وزارت زراع ــر اســاس آماره ب
طــور ســنتی، زنــان در تربیــت حیوانــات شــیری در 
حــدود ۵۱درصــد نقــش اساســی دارنــد و پروســس 
پایــدار  بــه خریــد شــیر آنــان و رشــد  شــیر، 

می انجامــد. فعالیت های شــان 
مالــداران حضــور یافتــه در مراســم آغــاز کار 
ــات وزارت  ــه اقدام ــد ک ــه، گفتن ــن فابریک ــاخت ای س
زراعــت در عرصــه ی مالــداری و خدمــت بــه آنــان 
جدیــد  مرکزهــای  ســاخت  و  شــده  چشــم گیر 
جمــع آوری شــیر، بــرای زنــان بی بضاعــت مالــدار، 
ــت. ــرده اس ــاد ک ــد ایج ــای کاری پردرآم فرصت ه

واقعیــت ایــن اســت کــه ســاختن ایــن فابریکــه، گام 
ــات  ــه ی لبنی ــی در زمین ــوی خودکفای ــه س ــدی ب بلن
اســت. اگــر فرضــًا تولیــد لبنــی افغانســتان بیش تــر 
ــه  ــی ک ــان در مناطق ــه ی هم س ــه فابریک ــود و س ش
تولیــد شــیر بیش تــر اســت ایجــاد گــردد، افغانســتان 
در صنعــت لبنیــات بــه خودکفایــی می رســد و باعــث 
ــرون  ــه بی ــر ب ــا دال ــاالنه میلیون ه ــه س ــود ک می ش
ــر  ــای کاری بیش ت ــز زمینه ه ــرود و نی ــور ن از کش

فراهــم گــردد.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه ایــن گام هــا برداشــته 
شــده اســت و خوش بختانــه فرداهــا تاب ناک تــر 

ــروز اســت. از ام




حاصالت شالی در تخار
 ۱۳ درصد افزایش یافته است
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ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــت زراع ــووالن ریاس مس
ــج در ســال  والیــت تخــار می گوینــد حاصــات برن
ــه دلیــل بیش تــر  ــه ســال گذشــته، ب روان نســبت ب
شــدن شــالی زارها و جلوگیــری از ضایعــات آب 
آبیــاری،  بیش تــر  پروژه هــای  تطبیــق  توســط 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ســراج الدین مهربــان رییــس زراعــت، آبیــاری و 
مالــداری تخــار، دربــاره ی دلیــل افزایــش حاصــات 
می گویــد: »ریاســت زراعــت بــا تطبیــق ۱۲۰ قطعــه 
نمایشــی از طریــق ایــن اداره و اضافه تــر از ۱۰۰ 
قطعــه دیگــر در همــکاری بــا مؤسســه های همــکار 
کشــت شــالی را بــه سیســتم قطــار بــه راه انداختــه 
کــه ایــن خــود در بلنــد بــردن حاصــات رول عمــده 

داشــته اســت.«
خواجه غــار،  بهــارک،  ولســوالی های  در  شــالی 
ــه،  ــد، ینگی قلع ــن، درق ــه بهاءالدی ــت قلعه، خواج دش
فرخــار، چــال، بنگــی و مرکــز والیــت، تالقان کشــت 
می شــود. بــه صــورت مجموعــی طبــق آمــاری کــه 
مدیریــت ترویــج ایــن ریاســت در ســال ۱۳۹۷ ارایــه 
ــت  ــروف کش ــان مص ــزار و ۷۰۰ دهق ــرده، ۳۱ ه ک

شــالی اند.

ــال روان  ــم در س ــن رق ــد و ای ــت آم ــه دس از آن ب
بــه ۴۱ هــزار و ۲۶۵ هکتــار زمیــن افزایــش یافــت، 

ــالی  ــات ش ــه حاص ــود ک ــی می ش ــاال پیش بین ح
ــد. ــن برس ــزار ت ــر از ۱۵۰ ه ــه بیش ت ــا ب ت

بارنده گی هــا،  افزایــش  تخــاری،  شــالی کاران 
ــری از  ــت و جلوگی ــت زراع ــای ریاس آگاهی دهی ه
آفت هــا را دلیــل افزایــش تولیدشــان می داننــد.

ــد:  ــار می گوی ــالی کاران تخ ــن از ش ــن یک ت نورالدی
ــالی زار ها  ــات ش ــود و حاص ــاد ب ــا زی »بارنده گی ه
بســیار خــوب اســت و تــا ۲۰ درصــد نظــر بــه ســال 

ــر شــده اســت.« ــل بیش ت قب
ســردار یــک شــالی کار دیگــر می گویــد: »حاصــات 
ــتفاده  ــا و اس ــر باران ه ــه خاط ــال ب ــا امس ــالی م ش
از آگاهی هــا و دواهــای ضــد آفت هــا ریاســت 
زراعــت تخــار، خــوب اســت و نظــر بــه ســال قبــل 

ــت.« ــده اس ــر ش بیش ت
تطبیــق  از  تخــار  زراعــت  ریاســت  هم چنــان 
افزایــش  بــرای  ترویجــی  بیش تــر  پروژه هــای 
از  و  می دهــد  خبــر  محصــول  ایــن  حاصــات 
تطبیــق پــان ســاخت ۱۴۰ مزرعــه ی نمایشــی 

می دهــد. خبــر  شــالی 
شــالی دومیــن نبــات پــر کشــت در مرکــز و 
ولســوالی های تخــار اســت، حاصــل شــالی بــه 
می شــود. صــادر  نیــز  هم جــوار  والیت هــای 

ــالی  ــن ش ــار زمی ــزار و ۶۵۰ هکت در ۱۳۹۷ در ۳۴ ه
ــود کــه ۱۳۱ هــزار ۶۷۰ تــن شــالی  کشــت شــده ب

سردار یک شالی کار دیگر می گوید:
 »حاصالت شالی ما امسال به خاطر باران ها و استفاده از 

آگاهی ها و دواهای ضد آفت ها ریاست زراعت تخار، خوب 
است و نظر به سال قبل بیش تر شده است.«

  شفیق اهلل نوری
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ــداری والیــت کابــل بــه ســطح  ریاســت زراعــت آبیــاری و مال
ــه شــمول زراعــت شــهری در قســمت عرضــه  ۱۴ ولســوالی ب
ــوژی  ــی تکنول ــداری و معرف ــاری و مال ــی، آبی ــات زراعت خدم
جدیــد بــرای دهقانــان،  مالــداران و متشــبثان خصوصــی 

می کنــد. اساســی  فعالیت هــای 
ایــن والیــت دارای هــوای خشــک، زمســتان ســرد و تابســتان 
گــرم بــا مســاحت در حــدود چهــار هــزار و ۵۸۵ کیلومتــر مربــع 
ــار  ــزار و ۵۶۳ هکت ــی آن ۱۲۵ ه ــای زراعت ــوع زمین ه و مجم
کــه از جملــه ۸۶ هــزار و ۹۹۱ هکتــار آن تحــت کشــت انــواع 
ــات  ــاحه غله ج ــک، س ــه تفکی ــرار دارد و ب ــف ق ــات مختل نبات
ــزار و ۱۶۸  ــع حاصــل آن ۱۰۷ ه ــار و رف ــزار و ۴۵۷ هکت ۴۰ ه
ــل آن  ــع حاص ــار و رف ــزار و ۲۵۵ هکت ــات ۳۵ ه ــن، میوه ج ت
۲۰۸ هــزار ۳۴۸ تــن، ســبزیجات نُــه هــزار و ۹۹ هکتــار و 
رفــع حاصــل آن ۷۰ هــزار و ۹۲۴ تــن، حبوبــات ۳۸۵ هکتــار و 
رفــع حاصــل آن ۵۶۳ تــن، علــف یــک هــزار و ۷۹۵ هکتــار و 
رفــع حاصــل آن ۲۵۱۱۶.۵ تــن در ســال جــاری تحــت بــذر و 
ــار و  ــا ۱۵۲ هکت ــده اســت. ســاحه جنگل ه ــع حاصــل گردی رف
ســاحه ی چــراگاه پنــج هــزار و ۸۱۱ هکتــار را احتــوا می نمایــد.

۱. بگرامی
ــه  ــوده ک ــی ب ــوالی های زراعت ــی از ولس ــی یک ــوالی بگرام ولس
ــد.  ــداری مصروف ان ــه شــغل زراعــت و مال ــر مــردم آن ب بیش ت
ــار،  ــزار و ۵۳۱ هکت ــه ه ــدم س ــوالی گن ــن ولس ــای ای زمین ه
ــی ۵۶۸  ــار، بادنجــان روم ــاز ۱۷۵ هکت ــار، پی ــو ۶۸۰ هکت کچال
هکتــار و ســایر ســبزیجات دیگــر ۷۸ هکتــار و علــف ۵۷۰ هکتار 
ــا  ــده و ب ــداوار عم ــت و پی ــده اس ــت ش ــان کش ــط دهقان توس
ــاز، بادنجــان  ــو، پی ــو، کچال ــدم، ج ــل گن ــان از قبی ارزش دهقان

رومــی و علــف اســت.
۲. چهارآسیاب

زراعتــی  ولســوالی های  از  یکــی  چهارآســیاب  ولســوالی 
ــداری  ــت و مال ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب ــر م ــه بیش ت ــوده ک ب
مشــغول اند و پیــداوار عمــده ی دهقانــان ایــن ولســوالی بخــش 
غله جــات گنــدم، جــو، جــواری، میوه جــات انگــور، ســیب، 
ــان  ــاز، بادنج ــو، پی ــبزیجات کچال ــو، س ــز، زردآل ــادام، چهارمغ ب
رومــی، زردک حبوبــات لوبیــا و علــف تشــکیل می دهــد. 
مجموعــی ســاحه ی زراعتــی ایــن ولســوالی شــش هــزار و ۶۶۸ 
هکتــار می باشــد. از آن جملــه گنــدم ۸۱۳ هکتــار، جــواری، ۳۵ 
هکتــار، جــو ۳۰ هکتــار، انگــور ۲۵ هکتــار، ســیب ۱۰۰ هکتــار، 
ــار،  ــو ۸۵ هکت ــار، زردآل ــز ۲۵ هکت ــار مغ ــار چه ــادام ۲۰ هکت ب
ــان  ــاز ۵۶۰، بادنج ــار، پی ــو ۶۵۰ هکت ــار، کچال ــو ۱۱ هکت آلوبال
رومــی ۳۵۰ هکتــار، زردک ۳۵ هکتــار و علــف ۱۲ هکتــار تحــت 

ــرار دارد. کشــت ق
۳. خاک جبار

ــه  ــوده ک ــی ب ــوالی زراعت ــی از ولس ــار یک ــاک جب ــوالی خ ولس
ــغول اند  ــداری مش ــت و مال ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب ــر م بیش ت
ــو،  ــدم ج ــل گن ــان از قبی ــی دهقان ــده زراعت ــداوار عم ــه پی ک
جــواری، کچالــو، پیــاز، بادنجــان رومــی، ســیب، بــادام، زردآلــو، 
ــا و علوفــه تشــکیل می دهــد. مجمــوع ســاحه زراعتــی آن  لوبی
ــدم  ــه گن ــه از جمل ــد ک ــن می باش ــار زمی ــزار و ۲۸ هکت دو ه
یــک هــزار و ۴۷۵ هکتــار، جــو ۴۴ هکتــار، جــواری ۲۰ هکتــار، 
کچالــو ۶۰ هکتــار، ســیب ۱۰۰ هکتــار، بــادام ۳۵ هکتــار، 
ــا ۵۰  ــار، لوبی ــات ۱۴۰ هکت ــایر میوه ج ــار، س ــو ۷۰ هکت زردآل
ــذر  ــار تحــت ب ــه ۳۵ هکت ــار و علوف ــار، ســویابین ۳۴ هکت هکت

ــراردارد. ق
۴. ده سبز

ــه  ــت ک ــل اس ــوالی های کاب ــی از ولس ــبز یک ــوالی ده س ولس
ــغول اند  ــداری مش ــت و مال ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب ــر م بیش ت
کــه بیش تــر درآمــد دهقانــان از مــدرک زراعــت بــوده و پیــداوار 
عمــده و بــا ارزش دهقانــان را انگــور، شــفتالو، زردآلــو، بادنجــان 
رومــی، بادرنــگ، گنــدم، کچالــو و پیــاز اســت کــه ســاحات آن 
گنــدم دو هــزار و ۱۵۵ هکتــار، انگــور یــک هــزار و ۶۲۰ هکتــار، 
ســیب ۳۵ هکتــار، بــادام ۷۰ هکتــار، زردآلــو۶۰ هکتــار، شــفتالو 
۶۵ هکتــار، پیــاز ۱۲۸ هکتــار، رومــی ۹۶۰ هکتــار توســط 

دهقانــان تحــت کشــت قــرار گرفتــه اســت.
۵. سروبی

ــبز  ــی و سرس ــوالی های زراعت ــی از ولس ــروبی یک ــوالی س ولس
ــداری  ــت و مال ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب ــر م ــه بیش ت ــوده ک ب
مشــغول اند و بیش تــر درآمــد دهقانــان از نشــانی زراعــت 
ــدم،  ــروبی را گن ــان س ــی دهقان ــده ی زراعت ــداوار عم اســت. پی
ــو،  ــاز، بادنجــان رومــی، زردآل ــو، پی ــار، کچال جــواری، شــالی، ان
ســاحه  مجمــوع  و  می دهــد  تشــکیل  علوفــه  و  شــفتالو 
زمیــن داری ســه هــزار و ۷۸۴ هکتــار اســت کــه نباتــات 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــت کش ــر تح ــف فوق الذک مختل
۶. موسهی

ایــن ولســوالی یکــی از ولســوالی های زراعتــی بــوده کــه 

بیش تــر مــردم آن بــه شــغل زراعــت مشــغول اند کــه ســاحات 
ــات از  ــه غله ج ــرار دارد از جمل ــف ق ــات مختل ــذر نبات ــت ب تح
قبیــل گنــدم اصــاح شــده بهــاری و خزانــی یــک هــزار و ۶۷۰ 
هکتــار، گنــدم محلــی خزانــی ۳۰ هکتــار، گنــدم للمــی بهــاری 
شــش هکتــار، جــو ۶۵ هکتــار، ســبزیجات از قبیــل کچالــو ۱۵ 
ــیر  ــار، س ــی ۳۰ هکت ــان روم ــار، بادنج ــاز ۲۵ هکت ــار، پی هکت
ــیب  ــل س ــات از قبی ــار، میوه ج ــه هکت ــک س ــار و پال دو هکت
ــفتالو ۲۲  ــار، ش ــو ۸۲ هکت ــار، زردآل ــادام ۳۰ هکت ــار، ب ۷۴ هکت
ــه  ــا س ــل لوبی ــات از قبی ــار و حبوب ــج هکت ــو پن ــار، آلوبال هکت
ــه اســت.  ــذر قرارگرفت ــار تحــت ب ــار، علوفه جــات ۱۲ هکت هکت
ــدم،  ــوالی گن ــن ولس ــان ای ــا ارزش دهقان ــم و ب ــداوار مه پی
ــو،  ــاز، ســیب، زردآل ــو، پی جــو، جــواری، بادنجــان رومــی، کچال

ــد. ــه می باش ــا و علوف ــفتالو، لوبی ش
۷. موسهی

ــه  ــوده ک ــی ب ــوالی های زراعت ــه ولس ــوالی از جمل ــن ولس ای
بیش تــر مــردم آن بــه شــغل زراعــت مصــروف بــوده و 
بیش تــر عایــد دهقانــان ایــن ولســوالی را محصــوالت زراعتــی 
ــاحت  ــه مس ــوع ب ــوالی در مجم ــن ولس ــد ای ــکیل می ده تش
ــی  ــف زراعت ــات مختل ــن نبات ــار زمی ــزار و ۵۸۴ هکت ــش ه ش
ــزار و ۷۵۱  ــه ه ــاحت س ــه مس ــه از جمل ــردد ک ــت می گ کش
ــن را  ــار زمی ــاحت ۲۸۷ هکت ــات، مس ــن را غله ج ــار زمی هکت
ســبزیجات، مســاحت بیش تــر از دو هــزار و ۵۱۵ هکتــار زمیــن 
را میوه جــات، ۹.۵ هکتــار زمیــن را حبوبــات و ۲۱ هکتــار زمیــن 

را علوفــه تشــکیل می دهــد.
۸. گلدره

ــوده  ــی ب ــوالی های زراعت ــه ولس ــم از جمل ــوالی ه ــن ولس ای
ــوده  ــروف ب ــت مص ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب ــر م ــه بیش ت ک
ــوالت  ــره را محص ــوالی متذک ــان ولس ــد دهقان ــر عای و بیش ت
ــه  ــوع ب ــوالی در مجم ــن ولس ــد ای ــکیل می ده ــی تش زراعت
ــی دارد کــه  ــن زراعت ــار زمی مســاحت شــش هــزار و ۸۶۱ هکت
ــن  ــار زمی ــات، ۳۱۹ هکت ــن را غله ج ــار زمی ــه ۹۸۶ هکت از جمل
ــات،  ــن را میوه ج ــار زمی ــزار و ۴۶۹ هکت ــج ه ــبزیجات، پن را س
۴۰ هکتــار زمیــن را حبوبــات و هفــت هکتــار زمیــن را علوفــه 

تشــکیل می دهــد.
۹. میربچه کوت

ــر  ــه بیش ت ــوده ک ــی ب ــوالی زراعت ــم ولس ــوالی ه ــن ولس ای
ــد  ــر عای ــد و بیش ت ــت مصروف ان ــغل زراع ــه ش ــردم آن ب م
دهقانــان ولســوالی یــاد شــده را محصــوالت زراعتــی تشــکیل 
می دهــد ایــن ولســوالی در مجمــوع بــه مســاحت چهــار هــزار 
ــار  ــه ۶۸۲ هکت ــه از جمل ــی دارد ک ــن زراعت ــار زمی و ۱۷۶ هکت
زمیــن را غله جــات، ۲۸۷ هکتــار را ســبزیجات، ۳۱۷۵ هکتــار را 
میوه جــات، ۲۳ هکتــار را حبوبــات و نـُـه هکتــار زمیــن را علوفــه 

ــد. ــکیل می ده تش
۱۰. میربچه کوت

ــردم آن  ــر م ــه بیش ت ــت ک ــی اس ــز زراعت ــوالی نی ــن ولس ای
ــان  ــد دهقان ــر عای ــوده و بیش ت ــت مصــروف ب ــغل زراع ــه ش ب
ایــن ولســوالی را محصــوالت زراعتــی تشــکیل می دهــد، ایــن 
ولســوالی مســاحت هشــت هــزار و ۴۹۸ هکتــار زمیــن زراعتــی 
دارد کــه از ایــن جملــه چهــار هــزار و ۹۱۹ هکتــار را غله جــات، 
ــن را  ــار زمی ــزار و ۴۸۸ هکت ــه ه ــبزیجات، س ــار را س ۴۴ هکت
ــت زار  ــار را کش ــات و ۳۱ هکت ــار را حبوب ــات، ۱۶ هکت میوه ج

ــد. ــکیل می ده ــه تش علوف
۱۱. فرزه

ــداری  ــت و مال ــه زراع ــوالی ب ــن ولس ــنده گان ای ــر باش بیش ت
مشــغول اند. ایــن ولســوالی در مجمــوع دو هــزار و ۹۱۵ هکتــار 
زمیــن زراعتــی دارد. از جملــه ایــن مســاحت، یــک هــزار و ۱۹۷ 
ــزار و ۵۵۴  ــک ه ــار ســبزیجات، ی ــار غله جــات، ۱۰۹ هکت هکت
ــار را علوفــه  ــات و ۳۷ هکت ــار حبوب ــار میوه جــات، ۱۸ هکت هکت

ــود. ــت می ش کش
۱۲. استالف

بیش تــر باشــنده گان ایــن ولســوالی افــزون بــر صنعــت 
دســتی ای دارنــد، بــه زراعــت و مالــداری نیــز مشــغول اند. ایــن 
ــار  ــزار و ۵۷۳ هکت ــک ه ــر از ی ــوع بیش ت ــوالی در مجم ولس
ــارش  ــن، ۹۲۸.۵ هکت ــدار زمی ــن مق ــی دارد. از ای ــن زراعت زمی
هکتــارش   ۵۲۰.۵ ســبزیجات،  هکتــارش   ۴۴ غله جــات، 
ــه  ــارش علوف ــات و ۵۰ هکت ــارش حبوب ــات، ۳۰.۵ هکت میوه ج

کشــت می شــود.
۱۳. قره باغ

زراعــت  بــه  قره بــاغ  ولســوالی  باشــنده گان  بیش تــر 
نشــانی  از  آن  باشــنده گان  درآمــد  بیش تــر  و  مشــغول اند 
ــن  ــار زمی ــزار و ۴۳ هکت ــوالی ۱۰ ه ــن ولس ــت. ای ــت اس زراع
ــن  ــار زمی ــه، ســه هــزار و ۱۹۴ هکت ــن جمل ــی دارد. از ای زراعت
غله جــات، ۲۱۲ هکتــارش ســبزیجات، شــش هــزار و ۵۳۹ 

ــارش  ــات و ۶۵ هکت ــارش حبوب ــات، ۳۳ هکت ــارش میوه ج هکت
علوفــه کشــت می شــود.

۱۳. پغمان
ــت  ــل اس ــی کاب ــوالی های زراعت ــمار ولس ــم از ش ــان ه پغم
ــداری  ــت و باغ ــغل زراع ــه ش ــنده گان آن ب ــر باش ــه بیش ت ک
ــان  ــد. پغم ــد را دارن ــن درآم ــن راه بیش تری ــد و از ای مصروف ان
ــی دارد. از  ــن زراعت ــار زمی ــزار و ۸۹۳ هکت ــار ه ــر از چه بیش ت
ــات،  ــار غله ج ــزار و ۷۰۴.۶ هکت ــر از دو ه ــه، بیش ت ــن جمل ای
۴۰.۵ هکتــارش ســبزیجات، یــک هــزار و ۶۱۷.۱ هکتــار زمیــن 
را میوه جــات، ۴۰۱ هکتــارش حبوبــات و ۱۳۰ هکتــارش علوفــه 

ــردد. ــذر می گ ب
۱۴. چهاردهی

ســاحات مدیریــت زراعــت شــهری ســاحه زراعتــی بــوده 
کــه بیش تــر مــردم آن بــه شــغل زراعــت مصروف انــد و 
ــی  ــوالت زراعت ــی را محص ــان چهارده ــد دهقان ــر عای بیش ت
ــزار و ۴۶  ــه ه ــوع س ــاحه در مجم ــن س ــد. ای ــکیل می ده تش
ــزار و  ــک ه ــه، ی ــن جمل ــه از ای ــی دارد ک ــن زراعت ــار زمی هکت
۷۰۳ هکتــارش غله جــات، ۴۳۷ هکتــارش ســبزیجات، ۵۹۷ 
هکتــارش میوه جــات، ۱۳ هکتــارش حبوبــات و ۲۹۶ هکتــارش 

ــت. ــده اس ــت گردی ــه کش علوف
ــت  ــت والی ــت زراع ــت آورد های ریاس ــرده دس فش

کابــل در ۱۳۹۸

در بخش آبیاری
ــل طــی ســال ۱۳۹۸  ــداری کاب ــاری و مال ریاســت زراعــت آبی
موفــق بــه ســاخت هفــت شــبکه ی آبیــاری شــد ایــن شــبکه ها، 
ــه،  ــلطان، کندوقلع ــو، شاه س ــل، نغل ــاری هودخی ــبکه ی آبی ش
ســروبی،  ولســوالی های  در  زرشــاخ  و  دوران خیــل  زرگــر، 
خاک جبــار و پغمــان ســاخته شــد و بــا ســاخت ایــن شــبکه ها، 
بیش تــر از یــک هــزار هکتــار زمیــن آبیــاری شــد و بــه بیش تــر 
از ســه هــزار و تــن طــور مســتقیم و بیش تــر از پنــج هــزار تــن 
ــدند. کار  ــتفید ش ــا مس ــن پروژه ه ــتقیم از ای ــور غیرمس ــه ط ب
ایــن پروژه هــا تــا پایــان ســال روان مالــی، بــه صــورت کامــل 
ــغ  ــا بال ــن پروژه ه ــی ای ــه ی مجموع ــان می رســد. هزین ــه پای ب
ــی اســت کــه از بودجــه انکشــافی وزارت  ــون افغان ــر ۶۱ میلی ب

ــداری تمویــل شــده اســت. زراعــت آبیــاری و مال

در بخش زراعتی
-احداث ۴۶۶ جریب باغ مختلف میوه در ۱۴ ولسوالی،

-اعمار ۱۳ کشمش خانه در هفت ولسوالی،
-اعمار سه حلقه حوض خاکی در سه ولسوالی،

-احداث ۴۵ سبزخانه در چهار ولسوالی،
-ساخت ۳۰ مزرعه ی نمایشی گندم در ۱۴ ولسوالی،
-توزیع شش هزار کیلو پیاز زعفران در ۱۲ ولسوالی،

ــت  ــم در هف ــم و نیمه متراک ــاغ متراک ــب ب ــاخت ۵۰ جری -س
ــوالی، ولس

-توزیــع ۱۱هــزار و ۳۴۰ کیلــو کــود کیمیایــی »دی ای پــی« بــه 
دو هــزار و ۳۹۱ باغــدار در ۱۳ ولســوالی،

ــش  ــا در بخ ــه از فعالیت ه ــاغ کهن ــب ب ــای ۱۰۰ جری - و احی
زراعــت اســت.

ــق  ــهری تطبی ــت ش ــوالی و زراع ــا در ۱۴ ولس ــن فعالیت ه ای
شــده کــه بودجــه آن بالــغ بــر ۵۱ میلیــون افغانــی اســت. قابــل 
ــن تخــم اصاح شــده ی  ــه زودی ۳۰۰ ت ــادآوری اســت کــه ب ی
گنــدم کــه بودجــه آن ۱۲ میلیــون افغانــی می شــود، بــه شــش 

ــود. ــع می ش ــان توزی ــزار دهق ه

در بخش مالداری
-اعمــار ششــش مرکــز جمــع آوری شــیر در ولســوالی های 

چهارآســیاب، قره بــاغ و ده ســبز،
یک هــزار  بــه  قطعــه ای   ۳۰ تخــم ده  مرغ هــای  -توزیــع 
خانــواده در ولســوالی ســروبی، موســهی، ده ســبز و چهارآســیاب،

-ســاخت ۲۵۰ فــارم ۱۰۰ قطعــه ای مرغــداری بــه ۲۵۰ خانــم در 
ولســوالی های شــکردره و اســتالف،

-اعمــار۵۰ فــارم ۵۰۰ قطعــه ای مرغــداری بــه ۵۰ تــن از 
فــرزه، و  پغمــان  ولســوالی های  در  خانم هــا 

- توزیع ۴۰ گاو شیری به ۴۰ زن در ولسوالی فرزه،
-توزیع ۵۰ هزار چوچه ماهی در نُه ولسوالی،

هزینــه ی فعالیت هــا در بخــش مالــداری در کابــل بالــغ بــر ۷۴ 
ــی می شــود. ــون افغان میلی

• در بخش منابع طبیعی:
- احــداث قوریــه، خریــداری کونکــس و کنــدن چــاه در قطعــه 
ــدود ۱۳  ــه آن در ح ــه بودج ــی ک ــوالی بگرام ــک ولس ــر ی نمب

ــود. ــی می ش ــون افغان میلی

محصول عمده: انگور
ــا داشــتن اقلیــم مناســب بــرای رشــد زراعــت  والیــت کابــل ب
ــی از  ــوه یک ــن می ــوده و ای ــاعد ب ــور مس ــوص انگ ــه خص ب
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــل ب ــت کاب ــده والی ــوالت عم محص
ــر آن  ــد بیش ت ــان و داشــتن درآم ــدی دهقان ــه عاقه من نظــر ب
ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت کابــل بــه منظــور 
بهتــر شــدن زنده گــی دهقانــان در ایــن قســمت عرضــه خدمــت 
ــان در  ــرای دهقان ــد انگــور ب ــا ایجــاد باغ هــای جدی ــد، ب می کن
ــت  ــداران در والی ــت از باغ ــته و حمای ــال های گذش ــان س جری
ــل  ــت کاب ــن حاصــات انگــور در والی ــد رفت ــل باعــث بلن کاب

ــده اســت. گردی
بیش تریــن ســاحات پــرورش ایــن میــوه در ولســوالی های 
ــتالف،  ــرزه، اس ــکان، ف ــوت، کل ــه ک ــدره، میربچ ــکردره، گل ش
اقلیــم  کــه  اســت،  کابــل  والیــت  ده ســبز  و  قره بــاغ 
ولســوالی های ذکــر شــده بــرای انگــور مناســب بــوده و ســبب 
ــت. ــده اس ــوه گردی ــن می ــول ای ــاحات و محص ــش س افزای

در والیــت کابــل بــر عــاوه ســال های گذشــته در ســال جــاری 
بــه مســاحت ۱۲۱ جریــب زمیــن نژادهــای )ورایتی هــای( 
مختلــف انگــور بــه سیســتم چیلــه ســاخته شــده و هم چنــان در 
همیــن ســال خوشــبختانه دو نــژاد جدیــد کــه بــازار و مارکیــت 
ــوب و  ــای ریدگل ــه نام ه ــوردار اســت ب ــارج برخ ــل و خ در داخ
ــوالی های  ــب در ولس ــاحت ۱۰۵ جری ــه مس ــیدلیس ب ــک س بل
شــکردره، میربچه کــوت، کلــکان، قره بــاغ و ده ســبز ایــن 
والیــت احــداث شــده اســت کــه ایــن ریاســت در صــدد ترویــج 
ــاوه  ــر ع ــت. ب ــت اس ــن والی ــوالی های ای ــایر ولس آن در س
آن بــه مســاحت ۲۷۵ جریــب زمیــن، باغ هــای انگــور بــه 

ــت. ــده اس ــدی ش ــی آی« چیله بن ــتم های »ت سیس
بیش تریــن  کابــل  والیــت  شــده  ذکــر  ولســوالی های 
ــد  ــل در خودشــان جــا داده ان ــت کاب ــن والی باغ هــای انگــور ای
ــت،  ــوی وزارت زراع ــز از س ــور نی ــای انگ ــن باغ ه و بیش تری
آبیــاری و مالــداری در همیــن ولســوالی ها ســاخته شــده اســت.

ــوالی  ــه ای در ولس ــورت چیل ــه ص ــور ب ــای انگ ــداث باغ ه اح
ــای  ــی و آموزش ه ــی، رهنمای ــای تخنیک ــده، همکاری ه یادش
فنــی از احــداث تــا برداشــت حاصــل ایــن میــوه بــرای باغــداران 
از ســوی کارمنــدان فنــی ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
ــور در  ــات انگ ــه حاص ــت ک ــده اس ــبب ش ــوالی ها س در ولس
ــد. ــش یاب ــته افزای ــال های گذش ــه س ــر ب ــوالی ها نظ ــن ولس ای
ــی،  ــی، طایف ــوع کشمش ــر از ن ــوالی ها بیش ت ــن ولس ــور ای انگ
شــندلخانی و حســینی اســت کــه افــزون بــر مصــرف در داخــل 
ــر  ــردد. اکث ــادر می گ ــور ها ص ــر کش ــه دیگ ــر ب ــور بیش ت کش
خانواده هــای ســاکن در ایــن ولســوالی ها از همیــن درک خــرج 
ــب  ــن کس ــه بیش تری ــد. ک ــم می کنن ــان را فراه خانوده های ش
درآمــد و عایــد باغــداران را ایــن میــوه تشــکیل می دهــد. ایــن 

باشــنده گان از ایــن طریــق امــرار معیشــت می کننــد.
ــر  ــال ب ــل س ــر فص ــتفاده آن در ه ــور اس ــه منظ ــوه ب ــن می ای
ــایه ی  ــق س ــز از طری ــازه نی ــکل ت ــه ش ــرف آن ب ــاوه مص ع
ــرف  ــه مص ــد از آن ب ــده و بع ــدل گردی ــمش ب ــه کش ــه ب خان

می رســد. 

اما زراعتی کابلپایتخت 
معرفی یک والیت

 گیتی محسنی
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دهقان

۷۷ هفته نامه دهقان،   شماره هفتادوهشتم،   شنبه 11 عقرب 1398 
ــی  ــر از ارزش غذای ــبزیجات پ ــی از س ــی، یک گلپ
از  فراوانــی  مقادیــر  حــاوی  گلپــی  اســت. 
ویتامین هــا و آنتی اکســیدان ها اســت کــه ایــن 
ــه  ــا ب ــد از ابت ــی می  توانن ــم غذای ــای مه ماده ه
و ســکته ی  قلبــی  امــراض  انــواع ســرطان ها، 
ــی  ــاه بوم ــی، گی ــد. گلپ ــری کنن ــزی پیش گی مغ
ــر  ــه در حــال حاضــر در بیش ت شمال شــرق مدیتران
کشــورها کشــت می شــود. گلپــی را می تــوان 
خــام، پختــه یــا بــه صــورت ترشــی مصــرف کــرد، 
ــر  ــی گلپــی خــام بیش ت ــد کــه ارزش غذای هــر چن

ــت. اس
پیش گیری از سرطان

مصــرف گلپــی، احتمــال ابتــا بــه انــواع ســرطان ها 
بــه خصــوص ســرطان های پروســتات، ســینه، 
می دهــد.  کاهــش  را  مثانــه  و  تخمــدان  روده، 
ــد  ــان دریافتن ــی در بررسی های ش ــان کانادای محقق
ــه  ــا ب ــال ابت ــی در روز، احتم ــف گلپ ــرف نص مص
ســرطان پروســتات را تــا ۵۲ درصــد کاهــش 
ــه در  ــا زردچوب ــراه ب ــی هم ــرف گلپ ــد. مص می ده

ــت. ــر اس ــردان موث ــت م صح
کمک به هضم بهتر

گلپــی منبــع خوبــی از فیبــر رژیمی محســوب شــده 
ــی  ــت اساس ــذا از اهمی ــر غ ــم بهت ــرای هض ــه ب ک
ــر در  ــی فیب ــدار کاف ــه مق ــر ب ــت. اگ ــوردار اس برخ
برنامــه ی غذایــی خــود داشــته باشــید، مــواد غذایــی 
ــی در  ــد. ترکیب ــور می کنن ــا عب ــی از روده ه ــه نرم ب
گلپــی موســوم بــه »گلوکورافیــن« وجــود دارد کــه 
ــه  ــا ب ــر ابت ــا در براب ــکم و روده ه ــد از ش می توان
ــده  ــم مع ــرطان و زخ ــه س ــراض از جمل ــی ام برخ
ــی،  ــود در گلپ ــولفورافان موج ــد. س ــری کن پیش گی
مــاده کیمیایــی ســرطان زا را از بیــن می بــرد و 

ــود. ــرطان می ش ــلول های س ــد س ــع از رش مان
منبع آنتی اکسیدان ها

گلپــی، حــاوی مقادیــر فراوانــی از آنتی اکســیدان ها 
ــه  ــا ب ــد از ابت ــا می توانن ــن ماده ه ــه ای ــت ک اس
انــواع ســرطان ها، امــراض قلبــی و ســکته ی مغــزی 
آنتی اکســیدان ها، هم چنیــن  پیش گیــری کننــد. 
ــری  ــه موجــب پی ــای آزاد ک ــب رادیکال ه در تخری

زودرس می شــوند، دارای اهمیــت اساســی هســتند.
ضد التهاب

K ــن ــگا۳« و ویتامی ــود اســیدهای چــرب »ام وج
در ایــن ســبزی، بــه پیش گیــری از ایجــاد التهــاب 
مزمــن کــه منجــر بــه برخــی امــراض ماننــد 
آرتــروز، ســرطان، دردهــای مزمــن و امــراض 
ــد. ــری می کن ــک موث ــود، کم ــاص روده می ش خ

مفید در بارداری
گلپــی دارای مقادیــر فراوانــی فــوالت )B۹(، یــک 
ویتامیــن B کــه بــرای یــک بــارداری ســالم 
ــان  توصیــه می شــود، اســت. کمبــود فــوالت در زن
ــراض  ــروز برخــی ام ــه ب ــد منجــر ب ــاردار می توان ب
از جملــه ایجــاد برخــی نقایــص هنــگام تولــد و نیــز 

ــود. ــوزاد ش ــی ن کم وزن
هشدار مهم

ــه  ــد ک ــا ان ــواده گواترژن ه ــلغم از خان ــی و ش گلپ
اگــر مــادران بــارداری کــه یــد بــدن آنهــا در 
حاشــیه باشــد مصــرف خــام ایــن مــواد منجــر بــه 
ــرای  ــی ب ــی ذهن ــد و عقب مانده گ ــاری تیروئی بیم

ــد. ــد ش ــن خواه جنی
مصــرف کلــم، گل کلــم و شــلغم در دوران بــارداری 
ــد  ــدازد و می توان ــه خطــر می ان ــادر را ب ــت م وضعی
عمل کــرد غــده تیروئیــد را در دوران بــارداری دچــار 

اختــال و مــادر را دچــار کــم کاری تیروئیــد کنــد.
B منبع ویتامین های گروه

عــاوه بــر فــوالت، گلپــی سرشــار از ویتامین هــای 
دیگــر مهــم B ماننــد نیاســین، ریبوفاویــن، 

ــت. ــز هس ــن نی ــید و تیامی ــک اس پانتوتنی
کمک به پیش گیری از ابتا به امراض قلبی

گلپــی بــه روش هــای بســیاری از ابتــا بــه امــراض 
ــی دارای  ــد. گلپ ــری می کن ــرد پیش گی ــی در ف قلب
ــه آلیســین اســت کــه احتمــال  ــاده ای موســوم ب م
بــروز امــراض قلبــی و ســکته ی مغــزی را کاهــش 

می دهــد.
کمک به کاهش وزن

ــرای کاهــش  ــاده ای ب ــی فوق الع ــاده غذای ــی م گلپ
ــری  ــم کال ــه ک ــرا ک ــود چ ــوب می ش وزن محس
ــوان از آن  ــف می ت ــای مختل ــه روش ه ــوده و ب ب
ــد آن را درون  ــه می توانی ــرای نمون اســتفاده کــرد ب
انــواع ســاالدها رنــده کنیــد و یــا همــراه بــا برنــج 

ــد. آن را بپزی
تقویت حافظه

نشــان می دهــد مصــرف  مطالعــات  تازه تریــن 
ــی  ــژه گلپ ــه وی ــبزی ها ب ــوه و س ــواع می ــی ان برخ
ــج  ــاره پن ــد. عص ــت کن ــه را تقوی ــد حافظ می توان
نــوع میــوه و ســبزی شــامل گلپــی، کچالــو، مالتــه، 
ــه  ــت ک ــوادی اس ــاوی م ــرخک ح ــیب و ُملی س س
تأثیــر آن هــا مشــابه دواهــای تــداوی آلزایمــر 
ــی  ــاده در گلپ ــن م ــزان ای ــن می ــت. بیش تری اس
ــن  ــاوی ویتامی ــه ح ــی ک ــود. غذاهای ــت می ش یاف
»C« هســتند، ماننــد گلپــی از التهابــات اســتخوانی 

ــد. ــری می نماین ــروز جلوگی ــد آرت مانن
دفع سموم توسط کبد

گیاهــان  می دانیــم  کــه  طــور  همــان 
گلوکزینــوالت  حــاوی   Cruciferous
 glucosinolates and( تیوســیانات  و 
ماده هــا  ایــن  می باشــند.    )thiocyanates
توانایــی کبــد را بــرای دفــع مســمومیت بــاال 

تازه ترین مطالعات نشان می دهد مصرف برخی انواع میوه
 و سبزی ها به ویژه گلپی می تواند حافظه را تقویت کند. 

عصاره پنج نوع میوه و سبزی شامل گلپی، کچالو، مالته، سیب 
و ُملی سرخک حاوی موادی است که تأثیر آن ها مشابه دواهای 
تداوی آلزایمر است. بیش ترین میزان این ماده در گلپی یافت 
می شود. غذاهایی که حاوی ویتامین »C« هستند، مانند گلپی از 

التهابات استخوانی مانند آرتروز جلوگیری می نمایند.

ــرعت  ــه س ــمی ب ــای س ــر مالکول ه ــد. اگ می برن
توســط کلیــه از بیــن نرونــد، می تواننــد همــه 
ــد.  ــب کنن ــه »DNA« را تخری ــلول ها از جمل س
ــل  ــر قاب ــد غی ــث رش ــد باع ــب می توان ــن تخری ای

گــردد. ســلول ها  کنتــرل 


فواید شگفت انگیز گلپی
معرفی یک محصول

 تهیه کننده: حشمت اهلل حبیبی
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The construction of a big milk 
processing factory in Kabul’s Re-
shkhor, began by the Ministry of 
Agriculture, Irrigation, and Live-
stock (MAIL).
Nasir Ahmad Durrani, agricul-
ture minister, in the foundation 
stone laying ceremony said, “The 
factory will be constructed as Ul-
tra-high temperature processing 
(UHT) with the capacity of pro-
cessing 80,000 liters of milk in 24 
hours. Seven types of good-qual-
ity dairy, namely milk, yogurt, 
cheese, cream, butter, and dried 
curd will be produced in the fac-
tory.”
Mr. Durrani added, “The factory is 
estimated to cost some 3.3 million 
USD, funded by the Internation-
al Fund for Agriculture Develop-
ment (IFAD). The project will be 
implemented by the United Na-
tions Food and Agriculture Organ-
ization (FAO).”
Upon the operation of the factory, 
the milk of livestock keepers will 
be collected from Parwan, Logar, 
and Kabul provinces and will be 
processed at the factory.
Durrani added, “Upon the oper-
ation of the factory, the imports 

Construction of Milk Processing 
Factory Begins in Kabul

of dairy products will be reduced 
(over 80 metric tons daily) and 
this will contribute to the econom-
ic growth as well.”
Statistics from the Ministry of 
Agriculture show that, on aver-
age, 3,000 metric tons of beef and 
1,952,000 tons of milk are pro-
duced and consumed annually in 
the country.
Still, with annual exports of cat-
tle skins worth 8.56 million USD 

Durrani added, “Upon the operation of the factory, 
the imports of dairy products will be reduced (over 

80 metric tons daily) and this will contribute 
to the economic growth as well.”

and dried curd worth over 200,000 
USD, livestock holders have a ma-
jor share in the total of 15 % of ag-
ricultural GDP.
The Minister of Agriculture called 
the start of the construction of the 
factory “another stride towards the 
growth, support and strengthening 
of livestock” that could help “re-
duce dairy imports and boost the 
national economy.”



Ghandan Irrigation 
Network Utilizes

 in Balkh

Ghandan Irrigation Network was 
utilized in Balkh district of Balkh 
province.
The network has been reconstructed 
by the On Farm Water Management 
Project (OFWMP) of the Ministry 
of Agriculture, Irrigation, and Live-
stock, irrigating nearly 1,000 acres 
of land.
The network is some 3,000 kilom-
eters long and have cost some 9.1 
million AFN.
The network benefits over 1,000 
families.
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