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هفته نامهدهقان

امسال  ۱۹هزار و ۴۷۴ باغچه  خانه گی 
برای زنان توزیع شده است

وزارت زراعت،  آبیاری و مالداری، به منظور ایجاد منبع درآمد 
برای خانواده ها، به ۶۷۰ خانم بسته های مرغ داری نیز توزیع 

کرده است. هریک از این بسته ها شامل پانزده، بیست ، سی، صد 
و پنج صد مرغ تخم گذار و یا گوشتی می شود.
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از جانب وزارت زراعت و توسط پروژه ی حمایت از اولویت ملی دوم:

بیش از ۲۹۱ میلیون افغانی برای دهقانان 
قرضه داده شده است

زهرا علی زاده:
کشت وکار سبزیجات، به زنده گی ام رونق اقتصادی 

بخشیده است

۳ هفته نامه دهقان،   شماره هشتادونهم،    شنبه 28 جدی 1398 

ــغ  ــی، مبل ــات نهای ــا و اطالع ــاس آماره ــر اس ب
۲۹۱ میلیــون و ۱۸۲ هــزار افغانــی قرضــه بــرای 

ــان در ســال روان داده شــده اســت. دهقان
پــروژه ملــی حمایــت از اولویــت ملــی دوم 
انکشــافی  پروژه هــای  از  کــه   )SNAP۲(
ــغ  ــاری مبل ــال ج ــت، در س ــت اس وزارت زراع
۱۸۳ میلیــون و ۸۸۷ هــزار افغانــی قرضــه ی 
ــان و  ــش دهق ــزار و ش ــرای دو ه ــی را ب زراعت
مبلــغ ۹۷ میلیــون و ۲۹۵ هــزار افغانــی را بــرای 

ــت. ــرده اس ــت ک ــه پرداخ ــدار قرض ۹۷۴ مال
ایــن قرضه هــا بــرای دو هــزار و ۹۸۰ دهقــان و 

مالــدار در پنــج والیــت داده شــده اســت.
قرضه گیرنــده گان، ۸۴ دهقــان و ۹۲۳ مالــدار 
ــدار از  ــان و ۴۵ مال ــخ، ۴۲۷ دهق ــت بل از والی
ــدار  ــش مال ــان و ش ــرات، ۵۶۶ دهق ــت ه والی
ــب ۱۷۰  ــن ترتی ــه همی ــار و ب ــت ننگره از والی
دهقــان از والیــت بغــالن و یــک مالــدار از 

والیــت پــروان بوده انــد.
هــر  بــرای  آن  مبلــغ  کــه  قرضه هــا  ایــن 
ــا ۵۰۰  ــاز و ت ــی آغ ــزار افغان ــی از ۱۵ ه متقاض
هــزار افغانــی رســیده، بــرای مــدت شــش ســال 
ــی داده  ــان و مالداران ــرای دهقان ــاه ب ــا ۲۶ م ت
می شــود کــه پیشــینه دهقانــی داشــته باشــند و 
ســن قانونی شــان تکمیــل نمــوده باشــند و نیــز 

ــپ  ــه کم ــنده ی منطق ــام دارد و باش ــرا ن زه
ســخی ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ 
اســت. ایــن خانــم شــش فرزنــد دختــر و پســر 
ــن نقــاط والیــت  دارد و در یکــی از محروم تری
ــی و  ــات اجتماع ــه ی خدم ــر عرض ــخ، از نظ بل

زنده گــی می کنــد. دولتــی 
ــای  ــامل بخــش باغچه ه ــال ۲۰۱۹ ش او در س
ــداری  ــی باغــداری و مال ــروژه ی مل خانه گــی پ

وزارت زراعــت شــد.
ــا  ــه ی آموزش ه ــری هم ــن فراگی ــرا ضم زه
و  پــرورش  کشــت،  ترویــج  بخــش  در 
ــه  ــک گل خان ــبزیجات ی ــل س ــت حاص برداش
نیمه تجارتــی بــه طــول ۳۸ متــر و عــرض 
هشــت متــر از ســوی وزارت زراعــت در مقابــل 

ــرد. ــت ک ــودش دریاف ــهم خ ــدار س مق

ــد. ــم کنن ــاز را فراه ــورد نی ــت م ــد ضمان بتوانن
ــی  ــور مال ــص ام ــان متخص ــیدعثمان روش س
یــا  دوم  ملــی  اولویــت  از  حمایــت  پــروژه 
)SNAP۲( می گویــد: »ایــن قرضه هــا بــه 
هــدف خودکفایــی دهقانــان بــه هم آهنگــی 
پــروژه ی حمایــت از اولویــت ملــی دوم از طریــق 
اولیــن بانــک قرضه هــای کوچــک و وزارت 
مالیــه در ســال جــاری پرداخــت گردیــده کــه تــا 
ــان را  ــی ایــن دهقان حــد زیــادی مشــکالت مال

ــت.« ــرده اس ــع ک رف
احمدشــاه یک تــن از مالــداران شــهر مــزار 
ــن برنامــه  ــی از ای شــریف کــه ۱۰۰ هــزار افغان

ــه دور  ــروش س ــه ف ــق ب ــون موف ــا اکن او ت
ــه ی  ــگ از گلخان ــوص بادرن ــه خص ــبزی ب س

ــق  ــد: »از طری ــت، می گوی ــه اس ــه گرفت قرض
کــه  خریــدم  شــیری  گاو  دو  قرضــه  ایــن 
هــم از شیرشــان اســتفاده می کنــم و هــم 
گوســاله های آن کــه بــرای مــا باقــی می مانــد، 

ــت.« ــد اس درآم
میرعلــی یک تــن دیگــر از قرضه گیرنــده گان 
ولســوالی دوشــی والیــت بغــالن کــه ۱۵۰ 
ــت،  ــت آورده اس ــه دس ــه ب ــی قرض ــزار افغان ه
ــک گاو  ــا ی ــن قرضه ه ــق ای ــد: »از طری می  گوی
ــت و  ــِر کش ــود ب ــی ک ــدم و ۱۰ بوج ــه خری ُقلب
زراعــت، هم چنــان مــاه در مــاه پــول قرضــه را 

پــس می دهــم.«

ــر از ۶۰  ــن درک بیش ت ــده و از ای ــش ش خوی
ــت. ــته اس ــص داش ــد خال ــی درآم ــزار افغان ه

ــود  ــبزخانه خ ــز در س ــر نی ــه در حاض ــرا ک زه
ــزک،  ــک، تراتی ــل پال ــبزیجات از قب ــواع س ان
کــرم و بعضــی ســبزیجات دیگــر را هم کشــت 
کــرده و آمــاده رفــع حاصــل اســت، امیــد دارد 
کــه درآمدهــای اقتصــادی اش را بیش تــر از 

ــن بســازد. ای
او می گویــد در گذشــته بــی کار بــوده و روزهــا 
در انتظــار کار مناســب و درآمــد اقتصــادی 
بــوده اســت تــا ایــن کــه وزارت زراعــت ایــن 
ــداری  ــی باغ ــروژه مل ــط پ ــای وی را توس روی
ــق  ــه تحق ــن گلخان ــا ســاخت ای ــداری،  ب و مال

وزارت زراعــت بــه منظــور حمایــت از دهقانــان، 
مالــداران و متشــبثان ســکتور زراعــت و تــالش 
بــرای رشــد و خودکفایــی اقتصــادی آن هــا 
ــا را  ــه قرضه ه ــان ب ــی آس ــه ی دست رس زمین

ــد. ــم می کن ــان فراه ــرا آن ب

احمدشاه یک تن 
از مالداران شهر 

مزار شریف که ۱۰۰ 
هزار افغانی از این 
برنامه قرضه گرفته 

است، می گوید: »از 
طریق این قرضه دو 
گاو شیری خریدم 
که هم از شیرشان 

استفاده می کنم و هم 
گوساله های آن که 

برای ما باقی می ماند، 
درآمد است.«

ــت. ــیده اس بخش
ــای وزارت  ــد از فعالیت ه ــن تمجی ــرا ضم زه
در  بی بضاعــت  خانم هــای  بــرای  زراعــت 
ــه و  ــه ادام ــخ ب ــت بل ــروم والی ــق مح مناط
ــد  ــده، تاکی ــات ارزن ــوع خدم ــن ن ــترش ای گس

. می کنــد
او یکــی از راه هــای خودکفایــی اقتصــادی 
ــان در کارهــای  خانم هــا را مصــروف شــدن آن

زراعتــی و مالــداری می دانــد.

زهرا که در حاضر نیز 
در سبزخانه خود انواع 
سبزیجات از قبل پالک، 
تراتیزک، کرم و بعضی 
سبزیجات دیگر را هم 
کشت کرده و آماده 

رفع حاصل است، امید 
دارد که درآمدهای 

اقتصادی اش را بیش تر از 
این بسازد.

 ش.ف. نوری
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 جمعه گل اشرفی



نگاهی مختصر به ارزش و جایگاه اقتصادی 
بعضی از نباتات مهم تیلی
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ــای  ــادی در صنعت ه ــای زی ــی از کاربرد ه ــات تیل نبات
مختلــف ماننــد تهیــه روغن هــا، دواهــای طبــی، 
مــواد محروقاتــی، تغذیــه ی حیوانــی، غذاهــای متنــوع 
کاغذ ســازی،  صابون ســازی،  بافنده گــی،  انســانی، 
آرایــش، محصــوالت قنــادی،  لــوازم  عطریــات و 
ــون،  ــای گوناگ ــی، کریم ه ــای عکاس ــرو، فلم ه کنس
ــا  ــی و ده ه ــد عفون ــواد ض ــی، م ــت های مصنوع پوس
ــوردار  ــرد برخ ــورت می گی ــتفاده ص ــر اس ــد دیگ مقاص
ــه  ــد ک ــان می ده ــرف نش ــوع مص ــن تن ــت و ای اس
اســتراتژیک  محصــوالت  از  یکــی  تیلــی  نباتــات 

زراعتــی می باشــد.
ــی  ــزایی در صرفه جوی ــش بس ــی نق ــات تیل ــد نبات تولی
ــادی،  ــاف اقتص ــه انکش ــیدن ب ــرعت بخش ــعار، س اس
امنیــت و اســتقالل کشــور ایفــا می کنــد. نباتــات 
ــی  ــن نبات ــی روغ ــاده اول ــه و م ــوان پای ــه عن ــی ب تیل
بــه دلیــل بــاال بــودن میــزان مصــرف روغــن نباتــی در 
برنامــه ی غذایــی خانواده هــا از اهمیــت بســیار باالیــی 
برخــوردار اســت. هم چنیــن رشــد مالــداری و خصوصــا 
ــی  ــای غذای ــه جیره ه ــاز ب ــل نی ــه دلی ــا ب مرغداری ه
ــی  ــواد اول ــی کــه م ــات تیل مرکــب از غله جــات و نبات
ــن  ــد ای ــت تولی ــر اهمی ــود ب ــارج وارد می ش آن از خ

ــد. ــل می افزای ــات در داخ نبات
ــه  ــم ب ــیار قدی ــای بس ــی از زمانه ه ــاب روغن ــه ب دان
ــور  ــل( در کش ــی )تی ــای نبات ــه روغن ه ــور تهی منظ
ــی  ــایل محل ــا وس ــا ب ــل آن ه ــد و تی ــت می گردی کش
اســتخراج و در تهیــه غذاهــای مختلــف بــه کار بــرده 
می شــد کــه بــر عــالوه نیازمنــدی داخلــی یــک 
مقــدار آن بــه ســایر کشــورها نیــز صــادر می گردیــد و 
از کنجــاره آن کــه منبــع خــوب پروتیــن بــوده، بــرای 
تغذیــه حیوانــات اســتفاده می گردیــد، ایــن پروســه تــا 
ــان  ــش جری ــور کم وبی ــاط کش ــی از نق ــال در بعض ح

دارد.
واردات روز افــزون روغن هــای جامــد و مایــع بــا 
ــی  ــت محل ــود صنع ــث رک ــن، باع ــیار پایی ــت بس قیم

ــت. ــده اس گردی
ــی رشــد  ــه حــد کاف صنعــت روغن کشــی در کشــور ب
ــای  ــدود فابریکه ه ــداد مح ــک تع ــرف ی ــرده، ص نک
ــه  ــد ک ــاز کرده ان ــت آغ ــه فعالی ــی ب ــد روغن کش جدی
ــتفاده  ــر اس ــی کم ت ــاب روغن ــی دانه ب ــدات داخل از تولی
می نماینــد بــه خاطــری کــه دانــه بــاب تیلــی داخلــی 
ــی کشــت و رفــع حاصــل می گــردد  ــه صــورت محل ب
ــا دانــه بــاب وارداتــی رقابــت کــرده  از نــگاه قیمــت ب
ــدار  ــک مق ــاله ی ــت همه س ــن عل ــه همی ــد، ب نمی توان
ــه  ــود ک ــورها وارد می ش ــایر کش ــی از س ــاب تیل دانه ب
در  حتــا  و  روغن کشــی  عصــری  فابریکه هــای  در 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــی روغن کش ــتگاه محل دس
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، هــر گونــه پیش رفــت در 
ــی و خصوصــًا  ــات تیل ــد و پروســس نبات ــش تولی افزای
ــات و  ــه منظــور تولیــد روغــن نباتــی و تغذیــه حیوان ب
طیــور بــرای تامیــن نیــاز داخلــی کشــور یــک موفقیــت 
ــور و  ــدار کش ــاف پای ــت انکش ــزرگ در جه ــم و ب مه

ــردد. ــوب می گ ــته گی محس ــی از وابس رهای

وضعیــت فعلــی ســطح زیــر کشــت و تولیــد 
نبــات تیلــی در کشــور

اگــر چــه اطالعــات دقیقــی در مــورد میــزان ســطح زیر 
کشــت و میــزان تولیــد تمــام نباتــات تیلــی در دســت 
نیســت ولــی راپورهــای ریاســت های زراعــت والیــات 

ــه مرکــزی نشــان می دهــد: ــام احصایی و ارق
۱. ســطح زیــر کشــت نباتــات تیلــی در کشــور شــامل 
کنجــد، زغــر، شرشــم، آفتاب پرســت و ممپلــی حــدود 

۸۲ هــزار و ۷۴۶ هکتــار اســت.

جلوگیــری شــود و بــه افزایــش تولیــد نباتــات تیلــی و 
ــرمایه گذاری الزم  ــه و س ــل توج ــس آن در داخ پروس
صــورت گیــرد. هم چنیــن نباتــات تیلــی ســهم ارزنــده 
ــتغال  ــه اش ــته، زمین ــی داش ــت غذای ــن مصونی در تامی
ــت  ــازد، از مارکی ــم می س ــیع فراه ــورت وس ــه ص را ب
ــکان  ــی ام ــی للم ــت، در اراض ــوردار اس ــی برخ خوب
ــاوب  ــدم در تن ــت گن ــد از کش ــر بع ــد دارد و اگ تولی
ــد  ــش عای ــر افزای ــالوه ب ــود ع ــتفاده ش ــی اس زراعت
ــادل  ــظ تع ــث حف ــن، باع ــد زمی ــی واح ــان از ف دهقان
حاصل خیــزی زمیــن می گــردد. هم چنیــن مناطــق 
مختلــف افغانســتان بهتریــن شــرایط اقلیمــی را بــرای 

ــت. ــی دارا اس ــات تیل ــت نبات کش
ــًا افزایــش تولیــد نباتــات تیلــی باعــث انکشــاف  نهایت
مالــداری، صنعــت مرغــداری، کاهــش ســوءتغذی، 
تقویــت صحــت و ســالمت انســان ها، فقــر و بیــکاری 

و کاهــش واردات می گــردد.

دانه هــای  کشــت  توســعه  چالش هــای 
ــی روغن

ــات  ــد نبات ــد راه کشــت و تولی ــادی س ــای زی چالش ه
ــده  ــث گردی ــود دارد و باع ــتان وج ــی در افغانس روغن
ــن  ــی در پایین تری ــات روغن ــارت نبات ــت و تج ــا کش ت
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از ان جمل ــرد. ک ــرار گی ــطح ق س
صــورت نگرفتــن تحقیقــات اساســی در استیشــن های 
تحقیقاتــی، دسترســی نداشــتن بــه تکنولــوژی روز دنیــا 
ــای  ــود قرضه ه ــی، نب ــات تیل ــد نبات ــوص تولی در خص
ــت در  ــادی دول ــت اقتص ــی درس ــود پالیس ــی، نب بانک
زمینــه تولیــد و تجــارت نباتــات تیلــی و مشــتقات آن 
کــه امــکان رقابــت تولیــد داخــل را از نظــر کیفیــت و 
ــده گان  ــل مصرف کنن ــاخته و تمای ــف س ــت ضعی قیم
بــه خریــد محصــوالت داخلــی را کاهــش داده اســت، 

اشــاره کــرد.

مســوولیت های  و  تخصصــی  دیــدگاه 
ــاف  ــت انکش ــت جه ــدت وزارت زراع درازم

ــی ــات تیل نبات
ــه طــرح جامــع انکشــاف تولیــد و پروســس  • تهی

ــی؛ ــات تیل نبات
ــات  ــن یــک ســاختار مدیریتــی مخصــوص نبات • تعیی
تیلــی کــه در همــه بخش هــای مطالعــات، آمــوزش و 

ــات الزم را دارا باشــد؛ تحقیقــات امکان
• تهیــه عوامــل تولیــد شــامل انــواع تخم هــای 

اصــالح شــده، کــود و ادویــه زراعتــی؛
• تهیــه ماشــین آالت کاشــت، داشــت و برداشــت 
ــزه  ــه مکانی ــه ب ــی )توج ــات تیل ــرای نبات ــب ب مناس

نمــودن زراعتــی(؛
• ارائــه مــدل کاشــت و تولیــد نباتــات تیلــی منطبــق بر 

شــرایط اقتصادی، محیطــی و اجتماعی افغانســتان؛
• ایجاد برنامه های آموزشی، ترویجی؛

• تدویــن پالیســی درســت اقتصــادی در زمینــه تولیــد، 
تجــارت و مارکیــت محصــوالت نباتــات تیلــی؛

• توجه به مارکیت های ملی و بین المللی؛
ــرای  ــی ب ــکتور خصوص ــی و س ــار مل ــویق تج • تش
پروســس  و  کشــت  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

تیلــی؛ دانه هــای 
• حمایــت و تقویــت صنایــع موجــود، پروســس نباتــات 
ــای  ــیس کارخانه ه ــهیل تاس ــه تس ــک ب ــی و کم تیل

متوســط و کوچــک پروســس نباتــات تیلــی؛
ــه  ــاوم ب ــواع مق ــایی ان ــورد شناس ــق در م • و تحقی
خشــکی و شــوری )مناســب بــا شــرایط اقلیمــی 
ــد  ــرد در واح ــش عمل ک ــت(، افزای ــر کاش ــق زی مناط
ــات  ــی نبات ــای اکولوژیک ــی ) نیازه ــات تیل ســطح نبات
تیلــی(، روش هــای مناســب و اقتصــادی پروســس 
نباتــات تیلــی و بــه کارگیــری از تکنولوژی هــای 
جدیــد در تولیــد روغــن ) روش هــا ماشــین آالت و 
ــان از  ــًا دهقان ــه خصوص ــودن جامع ــات( آگاه نم نبات
ــان  ــویق دهقان ــی و تش ــای نبات ــای روغن ه مزیت ه

ــات. ــن نبات ــرورش ای ــت و پ ــه کش ب

نتیجه گیری:
بــا وجــود حصــول دســت آوردهای بســیار زیــاد دولــت 
گوناگــون  عرصه هــای  در  زراعــت  وزارت  آدرس  از 
اقتصــادی و زراعتــی، متاســفانه میــزان کشــت نباتــات 
ــوب  ــد، مطل ــه بای ــان ک ــتان، آن چن ــی در افغانس تیل
میــزان  شــدت  و  نمی رســد  نظــر  بــه  مکفــی  و 
وابســته گی بــه واردات بــرای تامیــن نیــاز داخلــی بــاال 
اســت و ســاالنه مبلغــی بیش تــر از ۴۴۷ میلیــون دالــر، 
ــود. ــارج می ش ــوالت از خ ــن محص ــد ای ــرف خری مص
ــه  ــاده اولی ــه و م ــوان پای ــه عن ــی ب ــای روغن دانه ه
تولیــد روغــن نباتــی از اهمیــت بســیار باالیــی برخوردار 
ــی در  ــن نبات ــب مصــرف روغ ــع، ضری ــه واق اســت. ب
ــاال اســت کــه  ــی ب ــه میزان ســبد غذایــی خانواده هــا ب
ــوان  ــه عن ــول ب ــن محص ــوان از ای ــت می ت ــا قاطعی ب
ــی  ــوزه غذای ــه در ح ــی جامع ــای اساس ــی از نیازه یک
ــداری و  ــت مرغ ــد صنع ــم رش ــی ه ــرد. از طرف ــام ب ن
مالــداری نیــاز بــه تهیــه خوراکــه ی اســتندرد حیوانــی 
ــه  ــا ک ــور م ــن در کش ــت. هم چنی ــش داده اس را افزای
کــم آب اســت، اگــر بــه ســمت تولیــد چنــد نبــات تیلــی 
بســیار مهــم کــه نیــاز آبــی کمــی هــم دارنــد برویــم، 
ــه  تنهــا در تولیــد روغــن  بلکــه در گوشــت و لبنــات  ن

ــویم. ــده می ش ــا صادر کنن ــا و حت ــز خودکف نی
بــا چنیــن اوصافــی، حصــول هــر توفیقــی در افزایــش 
ضریــب تولیــد و تامیــن هــر چــه بیش تــر ایــن 
محصــول، و بــه تبــع آن افزایــش ضریــب تولیــد 
روغــن نباتــی و خــوراک حیوانــی و طیــور بــرای تامیــن 
ــزرگ  ــده و ب ــی کشــور، یــک موفقیــت ارزن ــاز داخل نی

ــی رود. ــه شــمار م ب

۲. کل تولیــد داخلــی نباتــات تیلــی حــدود ۹۱ هــزار و 
۲۴۶ متریــک تــن بــوده کــه از ایــن مقــدار ۱۰ هــزار و 

۴۴۹ تــن آن بــه خــارج صــادر می شــود.
۳. مقــدار مصــرف نباتــات تیلــی در داخــل حــدود ۱۰۸ 
ــزار و ۲۶۴  ــدار ۸۱ ه ــه مق ــوده ک ــن ب ــزار و ۹۷۰ ت ه
تــن آن تولیــد داخلــی و مقــدار ۲۷ هــزار و ۷۰۶ تــن از 
طریــق واردات تامیــن می گــردد کــه بــه ایــن اســاس، 
کل ضریــب خوداتکایــی کشــور در تولیــد نباتــات تیلــی 
ــد  ــت و ۲۵.۵ فی ص ــد اس ــدود ۷۴.۵ فی ص ــدار ح مق
ــق  ــال از طری ــور در س ــاز کش ــورد نی ــی م ــات تیل نبات

ــود. ــن می ش واردات تامی
۴. بــر اســاس گزارش هــا تولیــد داخلــی روغــن 
ــد  ــی ۱.۱۴ فی ص ــن یعن ــزار و ۷۳۵ ت ــش ه ــدار ش مق
ــده  ــد باقی مان ــت و ۹۸.۸ فی ص ــی اس ــارف داخل مص
یعنــی مقــدار ۴۹۸ هــزار و ۳۳۸ تــن ارزش مبلــغ حــدود 
ــن  ــق واردات تامی ــال از طری ــر در س ــون دال ۳۹۵ میلی

می شــود.
۵. ســاالنه ارزش واردات نباتــات تیلــی و روغــن، 
ــدار  ــی مق ــد. یعن ــر می باش ــون دال ــش از ۴۴۷ میلی بی
۴۹۸ هــزار و ۳۳۸ تــن در ســال از طریــق واردات 
تامیــن می شــود. ارزش واردات نباتــات تیلــی و روغــن 
ــرآورد  ــر در ســال ب خوراکــی بیــش از۴۴۷ میلیــون دال

می گــردد.

ضــرورت و اهمیــت رونــق تولیــد و انکشــاف 
ــی ــای روغن دانه ه

اســتفاده از روغن هــای نباتــی کــه از جملــه اســید های 
شــحمی غیرمشــبوع بــوده در پهلــوی اســید های 
ــر  ــک ام ــان ی ــت انس ــرای صح ــبوع ب ــحمی مش ش
ــای  ــظ و ارتق ــت حف ــن جه ــد، از ای ــروری می باش ض
ورود  از  کــه  می نمایــد  ایجــاب  جامعــه  ســالمت 
ــم  ــن پال ــد روغ ــن، مانن ــت پائی ــا کیفی ــای ب روغن ه
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آبیــاری  زراعــت،  وزارت 
منظــور  بــه  مالــداری،  و 
غذایــی  مصونیــت  تامیــن 
ســال  طــی  خانواده هــا، 
خورشــیدی  جــاری 
باغچــه    ۴۷۴ و  ۱۹هــزار   
زنــان  بــه  خانه گــی 
مناطــق  در  بی بضاعــت 
توزیــع  کشــور  مختلــف 

اســت. کــرده 

منظــور  بــه  هم چنیــن 
اقتصــادی  شــرایط  بهبــود 
 ۴۴۹ خانواده هــا، 
ســبزخانه ی کوچــک نیــز 
در مناطــق مختلــف کشــور 

اســت. شــده  ایجــاد 

زراعــت،  آبیــاری  وزارت 
منظــور  بــه  مالــداری،  و 

وزارت زراعت، 
 آبیاری و مالداری، 

به منظور ایجاد 
منبع درآمد برای 
خانواده ها، به ۶۷۰ 

خانم بسته های 
مرغ داری نیز 
توزیع کرده 

است. هریک از 
این بسته ها شامل 

پانزده، بیست ، 
سی، صد و پنج صد 

قطعه  مرغ تخمی
 و گوشتی 

می شود.

ــرای  ــد ب ــع درآم ــاد منب ایج
ــم  ــه ۶۷۰ خان ــا، ب خانواده ه
نیــز  مــرغ داری  بســته های 
توزیــع کــرده اســت. هــر 
یــک از ایــن بســته ها شــامل 
پانــزده، بیســت ، ســی، صــد 
مــرغ  قطعــه   پنج صــد  و 
تخم گــذار و یــا گوشــتی 

می شــود.

از  زنبــورداری  گســترش 
وزارت  برنامه هــای  دیگــر 
بــه منظــور رشــد اقتصــاد 
ایــن  اســت.  خانواده هــا 
ــاری  ــال ج ــی س وزارت ط
۱۸۰ صنــدوق زنبــور عســل 
توزیــع  خانــم   ۱۸۰ بــه 
هم چنیــن  اســت.  کــرده 
توزیــع گاو، گوســاله، بـُـز و 
ــای  ــه خانواده ه ــفند ب گوس
نیــز  کم درآمــد  و  فقیــر 
شــامل برنامه هــای وزارت 
اســت.  بــوده  زراعــت 
دو  گوســاله   ۱۲۰ امســال 
ســاله و شــش ماهــه بــه ۱۲۰ 
خانــم روستانشــین توزیــع 

شــده اســت.
توزیــع  و  احــداث 
کوچــک  ســبزخانه های 
ســاخت  هم چنیــن  و 
کوچــک  فارم هــای 
ســو  یــک  از  خانه گــی، 
باعــث بلنــد رفتــن ســطح 
و  خانواده هــا  عوایــد 
بــه  مــردم  دسترســی 
ســبزیجات غیرفصلــی شــده 
و از ســوی دیگــر بــه تامیــن 
ــد  ــی و رش ــت غذای مصونی
اقتصــاد خانواده هــا کمــک 

اســت. کــرده 


محمد حنیف یکتن 
از دهقانان قریه 

خال تپه ی ولسوالی 
دهدادی والیت بلخ 
می گوید: »کنجد را 
در فصل دوم پس از 

گندم کشت کردیم که 
امسال حاصالت ما یک 
بر ۲۰ شده است، یعنی 
اگر سال قبل یک سیر 
به دست آورده بودیم، 
امسال ۲۰ سیر به دست 

آورده ایم.«



 شجاع الحق نوری

و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  احصاییــه  ریاســت 
مالــداری خبــر می دهــد کــه حاصــالت ســبزیجات 
کشــور در ســال ۱۳۹۸ افزایــش قابــل مالحظــه ای 
دارد. نظــر بــه ایــن آمــار، ۱۰ قلــم عمده ســبزیجات 
کشــور را در ایــن گــزارش و تفاوت هــای آن نســبت 
بــه ســال گذشــته تشــریح می کنیــم. کچالــو، پیــاز، 
ــگ،  ــه، بادرن ــرچ، بامی ــی، م ــان روم زردک، بادنج
ــم  ــالم مه ــیاه از اق ــان س ــدو و بادنج ــی، ک گلپ

ســبزی افغانســتان اســت.
درشــت ترین افزایــش شــامل،  افزایــش ۳۰۵ هــزار 
ــزار  ــاز  و ۱۳۸ ه ــی پی ــزار تن ــو، ۲۲۰ ه ــی کچال تن

ــد. ــی زردک می باش تن
ــان،  ــای دهقان ــه تالش ه ــش، در نتیج ــن افزای ای
ســکتور خصوصــی و وزارت زراعــت بــه میــان 
ــرای  ــت ب ــای وزارت زراع ــت. فعالیت ه ــده اس آم
ــه ســبزی کاران در  افزایــش ســبزیجات و کمــک ب

ــل اســت: ــرار ذی ــاری ق ــال ج س
احــداث )۳۶۵( ســبزخانه کوچــک بــرای   -۱
کشــور؛ ســطح  در  بی بضاعــت  خانم هــای 

احــداث )۱۹۴۷۴( باغچــه ی خانه گــی   -۲

ــی  ــای خانه گ ــبزی کار- باغچه ه ــان س ــرای زن ب
پــروان،  کاپیســا،  غزنــی،  )کابــل،  والیــات  در 
ــخ،  ــا، بل ــدی، پکتی ــان، دایکن ــر، پنجشــیر، بامی لوگ
ــان،  ــالن، بدخش ــمنگان، بغ ــرپل، س ــان، س جوزج
ــان،  ــر، لغم ــار، کن ــدز، ننگره ــاب، کن ــار، فاری تخ
ــاخته  ــس س ــراه و بادغی ــار، ف ــور، قنده ــرات، غ ه
ــده اســت. ــل ش شــده و کار آن ۱۰۰ درصــد تکمی

کوچــک  ســبزخانه   )۴۴۹( ســاخت   -۳
ــردان  ــرای م ــوه ب ــک بس ــاحه ی ــک در س ــر ی ه

؛ ر ســبزی کا

ــر  ــی ه ــبزخانه تجارت ــداث  )۶۳۰( س اح  -۴
یــک در ســاحه )۳ تــا ۴( بســوه زمیــن در ۲۶ 
ــل  ــن ســبزخانه ها ۸۵ درصــد تکمی ــت، کار ای والی
شــده اســت.  ایــن ســبزخانه ها در والیــات )کابــل، 
کاپیســا، پــروان، لوگــر، بامیــان، دایکنــدی، پکتیــا، 
بلــخ، جوزجــان، ســمنگان، بغــالن، بدخشــان، تخار، 
ــرات،  ــان، ه ــر، لغم ــار، کن ــدز، ننگره ــاب، کن فاری
کندهــار، فــراه، بادغیــس، زابــل، نیمــروز، پنجشــیر، 

ــد. ــت می باش ــور و خوس ــتان، غ نورس
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــا در حال ــن فعالیت ه ای

ــد. ــت آن می گوین ــد مثب ــان از پی آم دهقان
مینــه یک تــن از بانــوان ســبزی کار ولســوالی 
رودات ننگرهــار  در ایــن مــورد بــه هفته نامــه 
خــودم  پیــش  »یک ســال  می گویــد:  دهقــان 
ــم،  ــار بودی ــار کوکن ــم مصــروف کاروب ــا اوالدهای ب
ــرای مــا گرین هــاوس داد،  وزارت زراعــت آمــد و ب
ــم، از حاصــل  ــه حاصــل گرفتی ــه اســت ک دو مرتب
ــم،  ــور می کن ــی ج ــک و ترش ــبزخانه، ترش ــن س ای
بــه اوالدهایــم مــی دم در بــازار می فروشــند و 

مصــارف خانــه را آمــاده می کنــم.«
بادنجــان  »در گرین هــاوس مــرچ، تراتیــزک و 
ــم مصــروف  ــا اوالدهای ــم،  ب ــی کشــت می کن روم

می باشــیم«
منــان  نیــازی یک تــن از باشــنده گان ننگرهــار 
ــر  ــارف ۲۰ نف ــن مص ــوولیت تامی ــد: »مس می گوی
ــم در  ــم همراه ــن اوالدهای ــه دوش دارم، همی را ب
بــاغ، زمیــن و گرین هــاوس مصــروف اســتند، 
یــک ســال شــده کــه وزارت زراعــت برایــم 
گرین هــاوس ســاخته، برابــر بــه پنــج جریــب 
بادرنــگ  اول  دور  در  می دهــد،  زمیــن حاصــل 
ــم،  ــرام حاصــل گرفت ــو گ ــردم، ۵۰۰ کیل کشــت ک
ــه حاصــل  حــال بادنجــان کاشــتیم انتظــار دارم ک

ــم.« ــر بگیری بهت
قابــل ذکــر اســت کــه وزارت زراعــت بــرای 
ــده ی  ــای عم ــور پالن ه ــبزی در کش ــش س افزای

ــر  دارد.  ــده  در نظ ــال آین ــرای س ــل را ب ذی
-  ساخت )۳۳۱( سبزخانه تجارتی؛

ــی  ــه خانه گ ــزار باغچ ــداث )۳۵۰۰۰( ۳۵ ه -  اح
بــرای خانم هــای بی بضاعــت؛

بــرای  کوچــک  ســبزخانه   )۳۶۵( توزیــع  و    -
بی بضاعــت. خانم هــای 

قابل ذکر است
 که وزارت زراعت برای 
افزایش سبزی در کشور 

پالن های عمده ی ذیل را 
برای سال آینده  در نظر  

دارد. 
-  ساخت )33۱( سبزخانه 

تجارتی؛
-  احداث )3۵۰۰۰( 3۵ 

هزار باغچه خانه گی برای 
خانم های بی بضاعت؛

-  و توزیع )3۶۵( سبزخانه 
کوچک برای خانم های 

بی بضاعت.

صاحب امتیاز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
(0766400600   -  akbar_rostami10@yahoo.com)

 ha.behzad@gmail.com  -   0706798144  مدیر مسوول: حبیب بهزاد
سردبیر: نورالعین

ویراستاران: جمعه گل اشرفی و ظفرشاه رویی
مدیر خبر: گیتی محسنی

گزارشگران:  شجاع الحق نوری، حشمت اهلل حبیبی، نعیم رضایی، شفیق اهلل نوری، عوض علی مهدوی و عبدالواسع خان زاده
برگ آرایی: نذیراحمد دستگیرزاده 

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

به جز گزارش ها و سخن دهقان، مسوولیت متباقی مقاله ها به نویسنده گان آن بر می گردد.

 Public.relation@mail.gov.af                                                     :نشانی برقی
www.mail.gov.af                                                                           :ویب سایت

  Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock                 :فیس بوک
@MAIL_AF                                                                                          :تویتر
شماره های تماس:                                     0766400600             0748009137

آدرس: جمال مینه، کارته سخی، کابل، افغانستان

دهقان

۷۷ هفته نامه دهقان،   شماره هشتادونهم،    شنبه 28 جدی 1398 
افزایش بی پیشینه حاصل سبزیجات



D No: 89   -   Dehqan Weekly  - Saturday ِJanuari 18, 2020

weeklyehqan

Reported by:  
Shafiqullah Noori

The statistic department of Ministry of 
Agriculture, Irrigation and Livestock 
reported that there is a remarkable in-
crease in vegetable crops in 1398. Ac-
cording to this figure, we describe ten 
major vegetable items accretion com-
pared to last year. Vegetables such as 
potato, onion, carrot, tomato, pepper, 
okra, cucumber, cauliflower, pumpkin, 
and eggplant are the top vegetables in 
Afghanistan.
 The most noticeable increase includes 
305000 tons of potatoes, 220000 tons 
of onions and 138000 tons increase of 
carrots.

This increase was caused by the efforts 
of the farmers, private sectors and Min-
istry of Agriculture.
The procedure of Ministry of Agricul-
ture to promote vegetable and support 
the farmers are as following:
1. Constructing 365 little green-
houses for indigent women across the 
country;

An unprecedented increase in
 vegetable crops

2. Constructing 19747 little gar-
dens for female farmers; the little gar-
dens has completely formed in Ka-
bul, Ghazni, Kapisa, Parwan, Logar, 
Panjshir, Bamiyan, Daikondi, Pakti-
ya, Balkh, Jozjan, Sarpol, Samangan, 
Baghlan, Badakhshan, Takhar, Faryab, 
Kondoz, Nangarhar, Konar, Laghman, 
Herat, Ghor, Qandahar, Farah, and 
Badghis provinces.
3.  Constructing 449 little green-
houses for male farmers, each garden 
surveying one biswa (100m2) area;
4. Constructing 630 commercial 

greenhouses in 26 provinces which each 
greenhouse surveys 3 to 4 biswas areas; 
the construction  of these greenhouses 
has been completed about 85%. These 
greenhouses are in Kabul, Kapisa, Par-
wan, Logar, Bamiyan, Daikondi, Pakti-
ya, Balkh, Jozjan, Samangan, Baghlan, 
Badakhshan, Takhar, Faryab, Kondoz, 
Nangarhar, Konar, Laghman, Herat, Qa-
ndahar, Farah, Badghis, Zabul, Nimroz, 
Panjshir, Noristan, Ghor, and Khost.
These Activities happens whiles the 
farmers declared its positive result.
Mina is a female vegetable worker in 

Rodat district in Nangarhar province.  
He said to Dehqan Weekly, “One year 
ago, I and my children were working in 
poppy cultivation. But the ministry of 
Agriculture constructed us greenhous-
es. We have obtained the crops twice so 
far. We make pickles from the products 
of the greenhouse. My children sell the 
pickles to markets to provide our con-
sumption.”
“I cultivate pepper, cress, and toma-
toes in the greenhouse. I work with my 
children.” Manan Nayazi, a resident 
from Nangarhar province said, “I am 
in charge of providing consumption for 
a family of 20 members. My children 
work with me in the garden and green-
house.  One year ago, the Ministry of 
Agriculture provided us a greenhouse 
which produces a five hectare crops. I 
have cultivated cucumber for the first 
time and I obtained 500 kilos of cucum-
ber. Now, I have cultivated tomatoes 
and I anticipate we get a better result.”
It is to mention that the Ministry of 
Agriculture plans the following major 
resolutions to promote vegetable culti-
vation for the coming year:
1. Construction of 331 commer-
cial greenhouses;
2. Construction of 350000 home 
gardens for indigent women;
3. And distribution of 365 little 
greenhouses for indigent women.
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