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گپ دهقان
افزایش تولیدات و کاهش واردات!

 آمارهــای امســال نشــان می دهــد کــه تولیــد برنــج 
در ســال روان ُنــه درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــا 
ــد  ــول ۶۶ درص ــن محص ــدی ای ــه درص ــش ُن افزای
ــر در  ــا دال ــیده ایم و میلیون ه ــی رس ــه خودکفای ب

واردات برنــج کاهــش آمــده اســت. 
تنهــا برنــج نیســت، در تولیــد گنــدم، گوشــت 
ــازه، پســته، جلغــوزه،  مــرغ، میوه هــای خشــک و ت
زعفــران و بســیاری از محصــوالت زراعتــی دیگــر 
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ی آم ــل مالحظ ــش قاب ــز افزای نی
افزایــش بــه مــا کمــک می کنــد تــا هــم میــزان 
واردات کاهــش یابــد و هــم صــادرات کشــور 
افزایــش یابــد. بــا افزایــش صــادرات و کاهــش 
واردات حداقل تریــن کاری کــه می تــوان انجــام 
ــط  ــون فق ــت. اکن ــی اس ــوازن تجارت ــظ ت داد، حف
ــا  ــور م ــه کش ــه ب ــت ک ــی اس ــوالت زراعت محص
کمــک می کنــد تــا میــزان صــادرات را افزایــش 

ــم. دهی
 کنفرانــس رشــد اســتراتژی یــا نقشــه ی راه زراعت 
کــه چنــد هفتــه قبل دایر شــده بــود، نیــز روی همین 
موضــوع تمرکــز داشــت. در آن کنفرانــس اســتادان 
نماینده هــای  زراعتــی،  متخصصیــن  دانشــگاه، 
اتحادیه هــای  نماینده هــای  ســکتور خصوصــی، 
ــای  ــا ایده ه ــد ت ــده بودن ــع ش ــی جم ــدی همگ تولی
تــازه و مهــم در مــورد تعییــن نقشــه راه زراعتــی 
را بــا مســوولین وزارت زراعــت شــریک کننــد. 
ــوالت  ــش محص ــز روی افزای ــه تمرک ــن نقش در ای
محصــوالت  اســت.  واردات  کاهــش  و  زراعتــی 
ــا  ــد ت ــتیم بای ــته هس ــه آن وابس ــتر ب ــا بیش ــه م ک
ــیم و واردات  ــی برس ــه خودکفای ــده ب ــال آین ده س
آن را بــه حــد اقــل برســانیم. اکنــون ظرفیــت الزم 
ــن،  ــج، روغ ــت آرد، شــکر، برن ــد باکیفی ــرای تولی ب
محصــوالت گوشــتی مــرغ، ماهــی و تخــم مــرغ در 
داخــل کشــور وجــود دارد و تــالش بــر ایــن اســت 
تــا میــزان تولیــدات ایــن محصــوالت افزایــش یابــد 

ــم.  ــل کاهــش دهی ــه حــد اق و واردات را ب
ــه  ــی ک ــت و قاطعیت ــار جدی ــم در کن ــار داری انتظ
ــی  ــدات داخل ــش تولی ــرای افزای ــت ب وزارت زراع
دارد، تجــاران، ســکتور خصوصــی و اتحادیه هــای 
تولیــدی نیــز بــا مــا همــکار باشــند. از تمــام تجاران 
کشــور انتظــار مــی رود تــا ســطح تولیــد محصوالت 
کشــور را در نظــر گرفتــه و اقــدام بــه واردات کننــد، 
ایــن کار هــم میــزان وردات کاهــش و کنتــرول 
تولیــدی  بــه شــرکت های  هــم  و  خواهــد شــد 
ــود.  ــاعد می ش ــتر مس ــد بیش ــت رش ــی فرص داخل
اتحادیه هــای  و  خصوصــی  ســکتورهای  اگــر 
ــت و  ــدات روی کیفی ــش تولی ــن افزای ــدی، ضم تولی
ــند،  ــکار باش ــا هم ــا م ــز ب ــاری نی ــته بندی معی بس
می توانیــم بــه ســادگی حتــا بازارهــای خارجــی را 
بیشــتر تســخیر کنیــم. پروژه هــای وزارت زراعــت 
که در راســتای آبیــاری قطره ی، زنجیره ی ارزشــی 
باغــداری، تحقیقــات و تطبیــق ورایتی هــای متفاوت، 
ــرول  ــع تخم هــای اصــالح شــده، کنت ــد و توزی تولی
ــعه و  ــم توس ــن قس ــا و همی ــا آفت ه ــارزه ب و مب
ــد در  ــت می کنن ــی فعالی ــوالت زراعت ــج محص تروی
تــالش انــد تــا هــم زراعــت عصــری ســازی شــود 
و هــم در بســیاری از محصوالتــی کــه اکنــون آمــار 

ــی برســیم. ــه خودکفای ــاال اســت، ب واردات ب
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ــرات  ــت ه ــی والی ــور زراعت ــر ام بشــیراحمد آم
ــت  ــای ریاس ــاس آماره ــه اس ــه ب ــد ک می گوی
زراعــت هــرات ، در ســال جــاری اضافه تــر 
ــای  ــام از باغ ه ــته خ ــن پس ــک ت از ۱۱۰ متری
آبــی والیــت هــرات برداشــته شــده اســت. بــه 
گفتــه ی او، ســال گذشــته ۷۲ متریــک تــن 
پســته برداشــت شــده بــود و میــزان حاصــات 
امســال ۴۰ درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
ــرات،  ــت ه ــی والی ــور زراعت ــر ام ــه آم ــه گفت ب
بــرای  خصوصــی  ســکتور  عاقه منــدی 
افزایــش ســرمایه گــذاری، آب و هــوای مناســب 
و هم چنیــن اراضــی وســیع قابــل کشــت، توجــه 
وزارت  اســتراتیژیک  برنامه هــای  اجــرای  و 
ــش  ــث افزای ــداری باع ــاری و مال ــت، آبی زراع

ــت.  ــده اس ــرات گردی ــطح ه ــول درس محص
ــزار  ــی ه ــر از س ــر بیش ت ــال های اخی ــی س ط
نزدیــک  مســاحت  در  پســته  نهــال  اصلــه 
ســطح  در  زمیــن  هکتــار  هفت صــد  بــه 
اســت.  شــده  پیونــد  هــرات  ولســوالی های 

دارد.
پســته میــوه بومــی افغانســتان بــوده کــه 
جنــگات طبیعــی آن بــه شــکل کمربنــد و 
خــودرو در والیــات هــرات، بادغیــس، فاریــاب، 
بــه  بدخشــان  و  کنــدوز  تخــار،  ســمنگان، 
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــک ۴۵۰ ه ــاحت نزدی مس
می رســد. ایــن محصــوالت بــاغ داری از اهمیــت 
ــه  ــاال برخــوردار اســت و ســاالنه ب اقتصــادی ب
ــه بیــرون  ــر از افغانســتان ب ارزش میلیون هــا دال

از کشــور صــادر می شــود.
کشــاورزان و باغــداران در والیــت هــرات از 
ــاری  ــت، آبی ــزی وزارت زراع ــه و برنامه ری توج
جنــگات  گســترش  به خاطــر  مالــداری  و 
ــه  ــد ک ــرده می گوین ــندی ک ــراز خورس ــته اب پس
ســرمایه گذاری ایــن وزارت در بخــش پســته 

ــت.  ــده اس ــات ش ــش حاص ــبب افزای س

طی سال های اخیر 
بیش تر از سی هزار اصله 

نهال پسته در مساحت 
نزدیک به هفت صد 

هکتار زمین در سطح 
ولسوالی های هرات 

پیوند شده است.
 همین طور بیشتر از 
چهارصد هکتار باغ 

تجارتی پسته از طریق 
سکتور خصوصی در 
هرات احداث شده 

است.

جدول برداشت حاصل جنگالت طبیعی پسته در والیت هرات: 

همین طــور بیشــتر از چهارصــد هکتــار بــاغ 
تجارتــی پســته از طریــق ســکتور خصوصــی در 

ــت. ــده اس ــداث ش ــرات اح ه
ــد  ــرات می افزاین ــت ه مســووالن ریاســت والی
باغ هــای پســته در ســطح والیــت هــرات طــی 
ــا  ــن باغ ه ــده و ای ــداث ش ــر اح ــال های اخی س
نیــاز بــه زمــان بیشــتر بــرای محصــوالت زیــاد 
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۱. شناخت جغرافیای والیت بلخ
بلــخ یکــی از والیــات شــمال کشــور و از جملــه 
والیــات درجــه اول اســت. ایــن والیــت از شــمال 
از  تاجیکســتان،  و  ازبکســتان  بــه کشــور های 
ــمنگان، از  ــدز و س ــت کن ــا والی ــرق ب ــرف ش ط
ــرف  ــان و از ط ــت جوزج ــا والی ــرب ب ــرف غ ط
ــرز  ــمنگان هم م ــرپل و س ــت س ــا والی ــوب ب جن
ــخ  ــت بل ــز والی ــریف مرک ــزار ش ــهر م اســت. ش
ــرار دارد.  ــزی آن ق ــمت مرک ــه در قس ــت ک اس
مســاحت بلــخ  )۱۶۸۴۰(کیلومتــر مربــع می باشــد، 
ــور را  ــی کش ــد کل اراض ــدود ۲.۸۴ درص ــه ح ک
تشــکیل داده اســت. ۱۹ درصــد کل مســاحت 
ــمول  ــه ش ــی ب ــای زراعت ــده را زمین ه ــر ش ذک
ســاحات آبــی و للمــی، علفچــر و دشــت های 

قابــل زرع تشــکیل می دهــد.

وضعیت آب و هوای والیت بلخ:
والیــت بلــخ دارای تابســتان های گــرم وزمســتان 
نســبتًا ســرد اقلیمــی مناســب وگــوارا بــرای رشــد 

ــات  می باشــد. ــواع نبات ان

نفوس والیت بلخ :

اراضی والیت بلخ به هکتار:

ــی ۱۵۸۰۰۰  ــده زراعت ــر ش ــاحات ذک ــه س از جمل
هکتــار آن تحــت کشــت غله جــات قــرار دارد کــه 
۸۵ درصــد آن را مــزارع گنــدم تشــکیل می دهــد 

کــه بــه صــورت آبــی و للمــی زرع می گــردد.
ــات،  ــات، حبوب ــی غله ج ــام زراعت ــن اق عمده تری
میوه جــات، نباتــات صنعتــی، صیفــی جــات، 

می باشــد. وعلوفه جــات  ســبزیجات 
ســاحه نباتــات عمــده زراعتــی بلــخ بــه 

هکتــار

بــه  بــوده  دارای ۱۴ ولســوالی  ایــن والیــت 
نام هــای نهرشــاهی، دهــدادی، بلــخ ، خلــم، 
شــولگره، چمتــال، دولت آبــاد، چهاربولک،کشــنده، 
زاری، مارمــل، چهارکنــت، کلــدار وشــورتپه اســت.
ــای  ــداد ورایتی ه ــن تع ــخ بیش تری ــت بل در والی
میــوه جــات بــادام، زردالــو، انگــور و ســیب و نــاک 
ــه بیــش از ۸۰ ورایتــی می رســد  کــه تعــداد آن ب
ــوالی های  ــداری در ولس ــراً باغ ــه اکث ــده ک رویی

ــم  می باشــد. ــخ وخل ــدادی بل نهرشــاهی، ده
شــامل  والیــت  ایــن  جنوبــی  ســاحات 
ــولگره  ــنده زاری، ش ــوالی کش ــوالی های ولس ولس
کوهســتان  از  قســمت  یــک  و  چهارکنــت  و 
ــدم  ــراً گن ــه اکث ــوده ک ــت ب ــی والی ــاحات للم س
للمــی، فالیــز، نخــود للمــی، کنجــد و زغــر 
کشــت می گــردد. ســاحات علفچرعمــده ایــن 
والیــت نیــز در ایــن ولســوالی ها بــوده کــه اکثــراً 

آن جاســت. در  مالــداری 

معلومات مالداری در والیت بلخ:

ــوه جــات در  ــه مرکــز تولیــد ســبزیجات ومی یگان
بلــخ و بزرگ تریــن مرکــز پروســس پنبــه  در 
ــوی  ــه در پهل ــوده ک ــخ ب افغانســتان ولســوالی بل
آن کشــت پختــه رونــق خــاص دارد. امســال 
ــن  ــه از ای ــن پخت ــزار ُت ــش از ۲۰ه ــًا بی تخمین
ــت  ــراً در والی ــه اکث ــده ک ــت آم ــوالی بدس ولس
به فــروش رســیده  بلــخ و والیــات همجــورا 
ــات  ــایر والی ــل و س ــه کاب ــم ب ــدار ک ــک مق و ی

ــت. ــه اس ــال یافت انتق
ــه  ــولگره  ب ــدادی و ش ــاهی، ده ــوالی نهرش ولس
عنــوان بهتریــن تولیــد کننــده بادنجــان رومــی و 
ــال در  ــه امس ــد. طوری ک ــطح زون می باش در س
والیــت بلــخ ۶۲۵۵۲ هــزار ُتــن بادنجــان رومــی 

تولیــد و بدســت آمــده  اســت.
دریــای  از  ولســوالی  پنــج  بلــخ  والیــت  در 
ــال، چهاربولــک، دهــدادی،  شــولگره شــامل چمت
ــد.  ــن آب می گردن ــاد تامی ــاهی، بلخ،دولت آب نهرش
ــت در  ــن والی ــالی ای ــت ش ــت کش ــاحات تح س
ــخ  ــت بل ــرار دارد. در کل والی ــن ولســوالی ها ق ای
در ســاحه مجموعــی دوهــزار هکتــار زمیــن تحــت 
کشــت شــالی بــوده و از ایــن ســاحه مقــدار هــزار 

ــده  اســت. ــد گردی ــن شــالی تولی متریــک ُت

ســاحات باغــات بــادام، انــار و زردآلــو بــا بهتریــن 
کیفیــت در ولســوالی های دولت آبــاد، خلــم و 
ــزار و  ــدار ۱۸ه ــاالنه مق ــت دارد. س ــخ  موقعی بل
ــزار و ۱۶۳  ــار،  ۱۲ه ــن ان ــن ت ــک ُت ۶۲۳  متری

متریــک تــن بــادام و  ۲۰هــزار و ۴۹۰ تــن زردآلــو 
از ایــن ولســوالی ها بدســت می آیــد.

ایــن والیــت بــا داشــتن ۱۴ کمپنــی تولیــد 
ــی  ــوع ۱۰۸ کمپن ــده از مجم ــای اصاح ش تخم ه
در ســطح کشــور، در حــدود ۳۵ % از تخــم اصاح 

ــد. ــد می نمای ــتان را تولی ــدم افغانس ــده  گن ش
ــزار و  ــش از ۱۵۲ ه ــت بی ــن والی ــاالنه در ای س
ــه ۱۳۰  ــده ک ــد گردی ــوه تولی ــواع می ــن ان ۶۶۳ ت
هــزار تــن آن انگــور می باشــد. بلــخ امســال 
بیــش از ۱۲۰ کیلــو زعفــران تولیــد نمــوده کــرده 

اســت.
در  پســته  طبیعــی  جنــگل  بزرگ تریــن 
ــرار  ــم ق ــت و خل ــل، چهارکن ــوالی های مارم ولس
ــخ ســاحه ی  ۲۹هــزار  دارد. جنگل هــای پســته بل
ــته  ــل پس ــد. حاص ــوا می کن ــن را احت ــار زمی هکت

بــه دوهــزار و ۶۰۰  تــن می رســد.
ــای  ــارم مرغ ه ــش از ۶۰۰ ف ــخ بی ــت بل در والی
ــخ از  ــت بل ــود دارد. والی ــی وج ــتی و تخم گوش
ــی  ــود کفای ــه خ ــه ب ــاوه این ک ــه برع ــن ناحی ای
رســیده اســت، نیازمنــدی مارکیت هــای همجــوار 

ــازد. ــع می س ــز رف ــش را نی خوی
در والیــت بلــخ بیــش از ۵۰ فــارم زنبــورداری در 
ــت،  ــروج اس ــداری در آن م ــوالی هایی که باغ ولس
وجــود دارد کــه ســاالنه بالــغ بــر ۲۰ تــن عســل 

ایکــو  و  طبیعــی  خطــرات  کاهــش  پــروژه 
آ  و  محلــی  جوامــع  ســطح  بــه  سیســتم 
تغییــر  از  جلوگیــری  به منظــور  ب ریزه هــا، 
مدیریــت  ســیاب ها،  کاهــش  اقلیمــی،  ات 
آب هــای ســرگردان، ایجــاد فضــای ســبز، 
هنــگ،  طبــی  نبــات  و  علفچرهــا  توســعه 
تقویــت آب هــای زیــر زمینــی در ولســوالی 
بهــره  ســمنگان  والیــت  حضرت ســلطان 

بــرداری ســپرده شــد.
ســاختن  برنامه هــای  شــامل  پــروژه  ایــن 
ــار زمیــن، ایجــاد  آب ریــزه در ســاحه ی ۸۰ هکت
انجمــن تنظیــم آب ریزه هــا، ایجــاد فرصــت 

پروژه کاهش خطرات طبیعی و ایکو سیستم
 در ولسوالی حضرت سلطان به بهره برداری 

سپرده شد

ــردد. ــتحصال می گ از آن اس
ــک و  ــارم کوچ ــتن ۴۶ ف ــا داش ــخ ب ــت بل والی
ــد بیــش از نیمــی  ــه تولی ــادر ب ــزرگ گاوداری ق ب
از لبنیــات مــورد نیــاز ایــن والیــت اســت.  
هم چنــان در بلــخ بیــش ۵۴ فــارم ماهــی پــروری 

وجــود دارد.

یگانه مرکز تولید 
سبزیجات ومیوه جات 
در بلخ و بزرگ ترین 
مرکز پروسس پنبه  در 
افغانستان ولسوالی بلخ 

بوده که در پهلوی 
آن کشت پخته رونق 
خاص دارد. امسال 

تخمینًا بیش از ۲۰هزار 
ُتن پخته از این 

ولسوالی بدست آمده 
که اکثراً در والیت 

بلخ و والیات همجورا 
به فروش رسیده و یک 
مقدار کم به کابل و 
سایر والیات انتقال 

یافته است.

بــرای  کاری  روز   ۹۰ و  شــش هزار  شــغلی 
ــرس  ــوالی، غ ــن ولس ــندگان ای ــن از باش ۱۰۵ ت
بیــد  قبیــل  از  غیرمثمــر  نهــال  پانزده هــزار 
ــا،  ــوان و شــینگ، ســاختن تراس ه روســی، ارغ
ــای  ــی، چکدم ه ــوض خاک ــت ح ــا، هف ترینج ه
ســنگی و کبیونــی، کشــت تخــم رشــقه للمــی و 

هنــگ می باشــد.
ــت  ــتر از هف ــروژه بیش ــن پ ــرد ای ــه پیش ب هزین
میلیــون افغانــی اســت کــه توســط دولــت 
ــان  ــه »افغ ــط موسس ــل و توس ــویدن تموی س
ــد« در هماهنگــی انجمــن، ریاســت زراعــت،  ای
آبیــاری و مالــداری و ریاســت مبــارزه بــا حــوادث 

معرفی یک والیت

 گیتی محسنی
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 تاریخچــه:  از آنجایی کــه زعفــران 
محصــول پربهــا اســت و همچنیــن 
ــری  ــناخت کم ت ــردم ش ــه ی م عام
و مشــخصات ظاهــری  گیــاه  از 
زعفــران حقیقــی دارنــد، از گذشــته 
وارد کــردن ناخالصی هایــی در آن 

ــوده اســت. معمــول ب
ابوریحــان البیرونــی در قــرن پنجــم 
از زعفــران مغشــوش در کشــمیر 
یــاد می کنــد و می نویســد :“....و 
عــادت ایشــان اســت کــه بــه 
گوشــت و روغــن مغشــوش کنند.«
هفتــم  قــرن  در  اخــوه  ابــن 
ضمــن معرفــی انــواع تقلــب در 
ــران  ــورد زعف ــی در م ــواد غذای م
را  زعفــران  می نویســد: »برخــی 
ــا گاو  ــی ی ــرغ خانگ ــت م ــا گوش ب
ــه  ــه ک ــن گون ــه ای ــد، ب می آمیزن
و  می فشــانند  آب  در  را  گوشــت 
بــدان نمــک می پاشــند و  بعــد 
ــران  ــه زعف ــد و ب ــک می کنن خش
را  تقلبــی  زعفــران  می آمیزنــد. 
ــی  ــه اندک ــند ک ــان شناس بدین س
می خیســانند،  ســرکه  در  آن  از 
ــد  ــم آم ــم پیوســت و فراه ــر به اگ
مغشــوش و گرنــه خالــص اســت.«
ــه  ــا توج ــم ســودجویان ب ــروز ه ام
ــواد  ــران، م ــاالی زعف ــه قیمــت ب ب
و ترکیبــات مختلــف بــی ارزش و 
بعضــًا مضــر را بــا زعفــران مخلــوط 
می کننــد.  عرضــه  بــازار  بــه  و 
ــروکار  ــاه س ــن گی ــا ای ــه ب آنانی ک
زعفــران  ســادگی  بــه  دارنــد 
میدهنــد  تشــخیص  را  واقعــی 
را  ناخالصــی  مقــدار  حتــی  و 
تخمیــن می زننــد. معمولی تریــن 
ــا  ــراه ب ــران هم ــب زعف روش تقل
ــل  ــای تشــخیص آن در ذی روش ه

توضیــح داده شــده اســت.
تقلــب بــا افــزودن آب، نــوع دیگــر 
ــران را در  ــه زعف ــت ک ــب اس تقل
تــا  می گذارنــد  مرطــوب  جــای 
ــی  ــدار کم ــا مق ــود ی ــنگین ش س
آب بــه صــورت اســپری بــه آن 
ــران  ــات زعف ــد. خصوصی می افزاین
ــر  ــد اکث ــت آن ح ــه رطوب ــن ک ای
۱۰-۱۲ درصــد باشــد و زعفــران 
ــدار  ــن مق ــد بیــش از ای خــوب نبای
رطوبــت داشــته باشــد. رطوبــت 
زیــاد دلیــل بــر افــزودن آب بــه آن 
ــون  ــا آزم ــایی ب ــت. روش شناس اس

ــن  ــود ای ــه وج ــت، ب ــاده ی رطوب س
پی بــرد.  می تــوان  تقلــب 

ــی:  ــواد معدن ــزودن م ــا اف ــب ب تقل
گاهــی از افــزودن مــواد معدنــی 
بــرای بــاال بــردن وزن زعفــران 
اســتفاده می گــردد. در ایــن حالت از 
ــی  ــای معدن خــاک ســرخ و نمک ه
ــه  ــولفات ها ب ــد س ــل مانن ــل ح قاب
ویــژه ســولفات ســودیم و ســولفات 
باریــم، تاتــارات پتاســیم، کلــرور دو 
ــی  ــره و گاه ــا وغی ــم، نیترات ه باری
از نمک هــای امونیاکــی اســتفاده 

می گــردد.
از  یکــی  روش شناســایی: 
ــت  ــن اس ــران ای ــات زعف خصوصی
کــه خاکســتر آن هفــت درصــد 
نبایــد  خــوب  زعفــران  و  باشــد 
خاکســتر  مقــدار  ایــن  از  بیــش 
داشــته باشــد. خاکســتر زیــاد دلیــل 
ــت.  ــی اس ــواد معدن ــزودن م ــر اف ب
ــدی:  ــواد قن ــزودن م ــا اف ــب ب تقل
اضافــه  بــرای  حالــت  ایــن  در 
کــردن وزن زعفــران معمــواًل از 
عســل، شــربت و گلوکــوز اســتفاده 

 . د می شــو
روش شناســایی:  بــرای تعییــن 
ــای  ــدی از روش ه ــواد قن ــود م وج
عمومــی تســت مــواد قنــدی و 
ــگ  ــع فهلین ــای مای ــت احی خاصی
هم چنیــن  می کننــد.  اســتفاده 
زیــر  در  زعفــران  قــراردادن  بــا 
لکــه  مشــاهده  و  میکرســکوپ 
ــه وجــود آن هــا  ــز ب تولیــد شــده نی

می شــود. پی بــرده 
ــواد  ــزودن م ــا اف ــب ب  تقل

روغنــی: 
اضافــه  بــرای  حالــت  ایــن  در 
کــردن وزن زعفــران از روغن هــای 

می شــود. اســتفاده  مختلــف 
ــواد  ــش م ــایی: از آزمای روش شناس
چــرب اســتفاده کنیــد. کافــی اســت 
مقــداری زعفــران را در بیــن دو 
ورقــه ی کاغــذ جــاذب ســفید قــرار 
داده و فشــار دهنــد، ایجــاد لکه های 
روغنــی وجــود مــواد چــرب را ثابــت 
قــرار  بــا  هم چنیــن  و  می کنــد 
دادن زعفــران در زیــر میکرســکوپ 
ــز  ــده نی ــد ش ــه تولی ــاهده لک و مش
ــی  ــواد چرب ــود م ــه وج ــوان ب می ت

پی بــرد.


 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         

                       قسمت بیست ونهم

 شجاع الحق نوری 
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ــتان  ــتروس افغانس ــت س ــه پایتخ ــار ب  ننگره
مشــهور اســت و مالتــه یکــی از میوه هــای 
ســتروس  خانــواده  بــه  مربــوط  مشــهور 
باغ هــای  بیش تریــن  مالتــه  می باشــد. 
ســتروس در ننگرهــار را تشــکیل می دهــد.
ــت  ــداری والی ــاری و مال ــت، آبی  ریاســت زراع
حاصل دهــی  کــه  می گویــد  ننگرهــار، 
ــزان  ــودن آن، می ــد ب ــه و پردرآم ــای مالت باغ ه
باغ هــای  احــداث  بــه  مــردم  عاقمنــدی 

ســتروس را بیشــتر ســاخته اســت.
محمدضمیــر بهســودی سرپرســت ریاســت 
زراعــت ننگرهــار، می گویــد کــه یک  هــزار 
طــرف  از  تنهــا  مالتــه  بــاغ  جریــب   ۸۸ و 
ــرف  ــی از ط ــاخته و متباق ــت س ــت زراع ریاس
ساخته شده اســت.  ننگرهــار  کانــال  ریاســت 
ــش از  ــت، امســال بی ــای ریاســت زراع از باغ ه
ســه هزار و ۵۹۰  متریــک ُتــن حاصــل برداشــته 
و چهارهــزار و ۴۰۰ متریــک ُتــن دیگــر هــم از 

بدست آمده اســت. کانــال  باغ هــای 
سرپرســت ریاســت زراعــت ننگرهــار می گویــد 
ــای  ــاخت باغ ه ــرای س ــردم ب ــدی م عاقه من
مالتــه افزایــش یافته اســت. بــه گفتــه وی، 
روزانــه بــه صدهــا تــن از باشــنده های ننگرهــار 
از مناطــق مختلــف بــه ریاســت زراعــت مراجعه 
ــاخته  ــان س ــه برای ش ــاغ  مالت ــا ب ــد ت می کنن
ــاز  ــه نی ــد ک ــودی می افزای ــای بهس ــود. آق ش
افغانســتان بــه مالتــه، ســاالنه بــه دو صدهــزار 
ــت  ــه ریاس ــرد ک ــد ک ــد. او تاکی ــن می رس ت
ــود  ــات موج ــا امکان ــا ب ــاش دارد ت ــت ت زراع
ــی  ــه یک ــه مالت ــتروس ک ــر س ــای بیش ت باغ ه
از آن هاســت بســازد و نیازمنــدی افغانســتان 

ســاختمان  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 
ــاب  ــت فاری ــت« را در والی ــی کمپوس ــز »ورم مرک
ــک  ــز کارش ی ــن مرک ــپرد. ای ــرداری س ــه بهره ب ب
ســال قبــل توســط برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری 

ــود. ــده ب ــاز ش ــت آغ وزارت زراع
ــج  ــول و پن ــر ط ــه دارای ده مت ــاختمان ک ــن س ای
متــر عــرض می باشــد، در آن ورمــی کمپوســت 
از  متشــکل  ورمی کمپوســت  می شــود.  پروســس 
ورمــی یــا کــرم خاکــی و کمپوســت یــا کــود »آلــی« 
کــه نوعــی از کودهایــی اســت کــه از فعالیــت کــرم 

ــردد. ــل می گ ــی حاص خاک
ــی  ــرم خاک ــوع ک ــد ن ــزار و هفت ص ــش از دوه بی
در طبیعــت وجــود دارد و ایــن کرم هــا بــا کاوش 
خــاک و تغذیــه عناصــر موجــود در خــاک و آمیختــن 
ــاک  ــود، خ ــدن خ ــود در ب ــای موج ــا آنزایم ه آن ب
ــش  ــاروری آن را افزای ــدرت ب ــد و ق ــازه می کنن را ت

ــود.  ــرآورده ش ب
باغ هــای مالتــه در چهــارده ولســوالی ننگرهــار 
ساخته شــده  اســت. در عین حــال، باغــداران 
ننگرهــار از حاصــل پــر درآمــد ایــن میــوه خبــر 

می دهنــد.
نصیراحمــد یــک تــن از باشــنده گان قریه شــگی 
ولســوالی کوزکونــر می گویــد: »چنــد ســال 
ــد و مــا را  قبــل کارمنــدان وزارت زراعــت آمدن
ــن  ــازیم. م ــه بس ــاغ مالت ــا ب ــد ت تشــویق کردن
هــم ســه جریــب زمیــن را بــاغ مالتــه ســاختم. 
ــم،  ــت می کردی ــواری کش ــدم و ج ــابق گن س
حاصــل کــم  می گرفتیــم. از گنــدم حــدود 
ــا  ــم، ام ــل می گرفتی ــی حاص ــت هزار افغان بیس
امســال از فــروش مالتــه ۲۵۰هــزار افغانــی پول 
بدســت آوردیــم. در ضمــن بــرای تمــام فامیــل 
مــا مصروفیــت ایجــاد شــده، گنــدم و جــواری 
ــروش  ــم، از ف ــد ک ــت درآم ــاد داش ــت زی زحم
ــه  ــم. ب ــور کردی ــه ج ــک خان ــه ی ــل مالت حاص
ــای  ــر از اعض ــر دیگ ــش نف ــودم، ش ــمول خ ش

ــد.« ــاغ مصروف ان ــن ب ــا در ای ــل م فامی

ــداوم  ــی م ــل جابه جای ــه دلی ــن ب ــد. هم چنی می دهن
ــوذ  ــاد، راه نف ــوراخ های زی ــاد س ــا ایج ــاک، ب در خ

ــد. ــان می کنن ــاک را آس ــه خ ــیجن ب اکس
ــا  ــذب آب ب ــت ج ــر قابلی ــاوه ب ــت ع ورمی کمپوس
ــدی و  ــت دانه بن ــب جه ــرایط مناس ــاال، ش ــم ب حج

ساختمان مرکز »ورمی کمپوست« در فاریاب
 به بهره برداری رسید

وی از دولــت خواســت تــا در گســترش هرچــه 
ــد.  ــاش نمای ــا ت بیشــتر ســاخت همچــو باغ ه
ــی  ــک افغان ــک ل ــته ی ــال گذش ــت: »س او گف
ســال های  کــه  دارم  آرزو  کردیــم،  فــروش 

ــود.« ــاد ش ــد آن زی ــده درآم آین
ســردار باغــدار دیگــری از ولســوالی خیوه اســت 
ــق برنامــه  کــه ســه جریــب زمینــش را از طری
ــه  ــت ب ــداری وزارت زراع ــداری و مال ــی باغ مل
ــد:  ــرده اســت. او می گوی ــل ک ــه تبدی ــاغ مالت ب
ــال  ــت، امس ــوب اس ــیار خ ــه بس ــد مالت »عای
ــم. تجــار  ــروش کردی ــی ف ۲۸هــزار هــزار افغان
آمــد و از باغــم مالتــه را خریــد. در زندگــی مــا 
یــک بــر چهــار تغییــر آمــده اســت. بــرای ۵ نفر 
ــان  ــان دهقان ــده، هم چن ــاعد ش ــه کار مس زمین
عاقمنــد شــده تــا زمین هــای خویــش را 
ــاغ بســازند. مــن بســیاری خوشــحالم کــه در  ب
سرســبزی و زیبایــی وطــن ســهم گرفتــم و در 
ضمــن پــول مشــروع بــرای خوانــده ام آوردم.«
ــورد  ــن م ــز در ای ــر نی ــاغ دار دیگ ــک ب ــم ی ندی
می گویــد: »ســه و نیم جریــب زمیــن را بــاغ 
ــم  ــته یک ونی ــال گذش ــم. س ــور کردی ــه ج مالت
لــک فــروش کردیــم. امســال ۳۵۰هــزار افغانــی 
فــروش داشــتیم. تمنــا داریــم کــه بــازار دیگری 
هــم جــور شــود. افتخــار می کنــم کــه در 
وطــن کار می کنــم. وطنــم ســبز شــده و مــردم 
ــا  ــه باغ هــای م ــح و چکــر ب هــم بخاطــر تفری

می آینــد.«
ــن  ــب زمی ــدود ۳۵۰ جری ــت ح ــر اس ــل ذک قاب
ــواده ی  ــج از خان ــب نارن ــو و ۱۱۰ جری ــاغ لیم ب

ــت. ــده اس ــاخته ش ــار س ــتروس در ننگره س

قــدرت نگــه داری مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیاهــان را 
ــر  ــاوی عناص ــت ح ــد. ورمی کمپوس ــم می نمای فراه
ــه  ــوده کــه ب ــژه »ازت« ب ــی به وی ــی بســیار غن غذای
 تدریــج آن هــا را در اختیــار گیــاه قــرار می دهــد. ایــن 
نکتــه از نظــر حاصل خیــزی خــاک بســیار پراهمیــت 

اســت.
ــی از  ــه به تازگ ــت ک ــی کمپوس ــد ورم ــز تولی مرک
ســوی پــروژه ملــی باغــداری و مالــداری وزارت 
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــاب س ــت فاری ــت در والی زراع
در هــر ســه مــاه یــک بــار کــود ورمــی کمپوســت از 
آن بدســت می آیــد. قبــل از ایــن نیــز وزارت زراعــت 
از طریــق پــروژه ملــی باغــداری و مالــداری چندیــن 
ــمال و  ــت را در زون ش ــی کمپوس ــد ورم ــز تولی مرک
شمال شــرق کشــور ایجــاد کــرده اســت و باغــداران 
بــه پیمانــه وســیع از کــود تولیــد شــده از ایــن مراکــز 

می کننــد. اســتفاده  باغ های شــان  در 

یاالفتا
زعفران

تقلب های زعفران
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بــر اســاس آمارهــای تــازه، کشــت و تولیــد 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال روان نس ــج در س برن
نُــه درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش، 
باعــث خودکفایــی حــدوداً ۶۶ درصــدی در تولیــد 
برنــج و کاهــش واردات ایــن محصــول بــه ارزش 

ــت. ــده اس ــر ش ــا دال میلیون ه
ــت  ــط ریاس ــترکًا توس ــه مش ــروی ک ــن س در ای
ــات و وزارت زراعــت،  ــه و معلوم ــی احصائی عموم
آبیــاری و مالــداری انجــام شــده، از روش »تطبیق 
 Paddy ســروی قطــع نبــات شــالی« یــا
دریافــت  بــرای   »»Crop Cut Survey
 »»GIS ــوژی ــج، و از تکنول ــد برن ــدار تولی مق
دریافــت  بــرای   »Remote sensing« و 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــالی زارها اس ــزان ش می
ــن ســروی، طــی ســال جــاری در  ــر اســاس ای ب
ــالی کشــت  ــور، ش ــت کش ــوالی ۱۸ والی ۹۸ ولس
شــده کــه مجمــوع ســاحات شــالی زار، بــه حــدود 

ــار رســیده اســت. ۱۲۸ هــزار هکت
شــالی در والیت هــای کنــدز، تخــار، بغــان، 
ننگرهــار، بلــخ، کنرهــا، ســرپل، بدخشــان، بامیان، 
بادغیــس،  هــرات،  ارزگان،  دایکنــدی،  غــور، 
لغمــان، کابــل، خوســت و پکتیــا کشــت می شــود 
ــای  ــین والیت ه ــدز، صدرنش ــان کن ــن می و از ای

ــج اســت. ــده ی برن تولیدکنن
بــه اســاس ایــن آمــار، کشــت زارهای شــالی نیــز 
ــه ســال گذشــته  ــه درصــد نســبت ب در حــدود نُ
ــروی،  ــن س ــاد ای ــر بنی ــت. ب ــده اس ــر ش بیش ت
امســال در والیت هــای کــه شــالی کشــت شــده، 
آب زراعتــی بــه قــدر کافــی وجــود داشــته اســت 
ــان،  ــش درآمدش ــر افزای ــه خاط ــالی کاران ب و ش

ســاحات کشت شــان را بیش تــر کرده انــد.
ــد  ــن ســروی، تولی ــی ای ــار تخمین ــر اســاس آم ب
ــزار  ــدود ۳۸۳ ه ــه ح ــاری ب ــال ج ــج در س برن
ــه ســال  ــن رســیده اســت و نســبت ب ــک ت متری
گذشــته کــه ۳۵۲ هــزار متریــک تــن بــود، 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــه درص نُ
ــر شــدن کشــت زارهای  ــش ناشــی از بیش ت افزای

ــت. ــوده اس ــالی ب ش
افغانســتان در یک ســال بــه ۵۸۸ هــزار تــن برنــج 
نیــاز دارد کــه بــا تولیــد ۳۸۳ هــزار تــن برنــج در 
ــی  ــه خودکفای ــد ب ــدود ۶۶ درص ــال روان، ح س

رســیده اســت.
بــا افزایــش نـُـه درصــدی تولیــد برنــج نســبت بــه 
ســال گذشــته، واردات برنــج بــه کشــور طــی ســه 
ــع  ــه رب ــه س ــه مقایس ــاری، ب ــال ج ــع اول س رب
ســال گذشــته حــدوداً ۱۸۰ هــزار متریــک تــن و 

بــه  ارزش حــدود ۲۸ میلیــون دالــر کاهــش یافتــه 
اســت.

اول ســال  ربــع  برنــج در ســه  واردات   ارزش 
ــر  ــون دال ــش از ۹۴ میلی ــه بی ــته )۱۳۹۷( ب گذش
ــال  ــد در س ــزان تولی ــش می ــا افزای ــید و ب می رس
روان در ســه ربــع اول امســال، ارزش واردات ایــن 
ــی )۱۳۲  ــر امریکای ــون دال ــه ۶۵ میلی محصــول ب

ــه اســت. ــن( کاهــش یافت ــک ت ــزار متری ه
بایــد گفــت کــه ســال ۱۳۹۷، تولیــد شــالی 
ــش  ــار درصــد افزای ــال ۱۳۹۶ چه ــه س نســبت ب

ــود. ــه ب یافت
ــا  ــی افغان ه ــذای اساس ــدم غ ــار گن ــج در کن برن
ــت در.    ــاالنه جمعی ــد س ــدرش ــکیل می ده را تش
کشــور نیــز، نیازمنــدی مــردم را بــه تولیــدات ایــن 

ــت.   ــاخته اس ــر س ــد بیش ت تولی
ــات و وزارت  ــه و معلوم ــی احصائی ــت عموم ریاس

ــوده  ــن ب ــر ای ــان ب ــه تاش ش ــت، همیش زراع
ــش  ــق در بخ ــات دقی ــام و معلوم ــا ارق ــت ت اس
بــه  و  کننــد  جمــع  آوری  زراعتــی  تولیــدات 

بدهنــد.  قــرار  اســتفاده کننده گان  دســترس 

بر اساس آمار تخمینی
 این سروی، تولید برنج 
در سال جاری به حدود 

۳۸۳ هزار متریک تن 
رسیده است و نسبت به 

سال گذشته که ۳۵۲ هزار 
متریک تن بود، نُه درصد 
افزایش را نشان می دهد. 

این افزایش ناشی از بیش تر 
شدن کشت زارهای شالی 

بوده است.
افغانستان در یک سال به 
۵۸۸ هزار تن برنج نیاز 
دارد که با تولید ۳۸۳ 
هزار تن برنج در سال 

روان، حدود ۶۶ درصد به 
خودکفایی رسیده است.

خودکفایی ۶۶درصدی و بی نیازی از واردات 
برنج به ارزش میلیون ها دالر
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According to new statistics, rice 
cultivation and production have 
increased by nine percent this 
year compared to last year. This 
increase has resulted in about 66 
percent self-sufficiency in rice 
production and a reduction in im-
ports of the product worth mil-
lions of dollars.
The survey was conducted jointly 
by the Central Statistics Organi-
zation and the Ministry of Agri-
culture, Irrigation, and Livestock 
(MAIL) using Geographical In-
formation System (GIS), Remote 
Sensing, for identification of pro-
duction amount. Paddy Crop Cut 
Survey technology was also used 
to find the paddy cultivation area.
Based on the survey, paddy was 
cultivated in 98 districts of 18 
provinces, covering 128 hectares 
of land.
Paddy is cultivated in Kunduz, 
Takhar, Baghlan, Nangarhar, 
Balkh, Kunar, Sar-e-Pul, Bada-
khshan, Bamyan, Ghor, Daikundi, 
Uruzgan, Herat, Badghis, Lagh-
man, Kabul, Khost, and Paktia 
provinces, among which Kunduz 
is the leading province in the rice 

Rice production Increases by Nine Percent
Self-Sufficiency by 66 Percent; no Need to Import Rice 

worth Millions of USD

production.
According to the survey, paddy 
cultivation area has also been in-
creased by nine percent compared 
to last year.
Based on this survey, there were 
plentiful amount of water in the 
provinces where paddy was cul-
tivated.
According to the survey, rice 
production has reached to some 
383,000 metric tons this year, 
showing nine percent increase 
over the previous year.
Afghanistan needs 588,000 met-
ric tons rice annually; with the 
production of 383,000 metric tons 

this year, Afghanistan has reached 
to 66 percent self-sufficiency in 
rice production.
With the increase of nine percent 
of rice production, rice imports in 
the first three quarter of the year 
has decreased by 180,000 metric 
tons, worth 28 million USD.
The value of rice imports in the 
first three quarters of last year, 
1397 Solar Year, reached to over 
94 million USD and with the in-
crease of production amount in 
the first three quarter of this year, 
the value of rice imports has de-
creased to 65 million USD.
It is important to say that paddy 

cultivation had increased by four 
percent in 1397 Solar Year com-
pared to 1396 Solar Year.
Rice, along with wheat, is a staple 
food for Afghans. The country’s 
annual population growth has 
also increased people’s need for 
the crops.
The Central Statistics Organiza-
tion and the Ministry of Agricul-
ture have always strived to collect 
accurate data on agricultural pro-
duction and make it accessible to 
users.
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