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 معرفی: (1

 :مقدمه

بنا بر مًسولیت های وظیفوی خویش همیشه سعی و تالش نموده تا ارقام دقیق احصائیوی را در  ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات

بخش زراعت و مالداری تهیه و در قالب گزارشات احصائیوی به نشر برساند. به همین منظور ارقام و معلومات زراعتی و مالداری را 

 ساالنه تهیه نموده و به نشر میرساند تا نیازمندان ارقام از آن استفاده نمایند. فشرده طی یک گزارش تبصور

جمع آوری گردیده است. مجموع  با میتود های مختلف این گزارش عموماً شامل موضوعاتی می باشد که ارقام و معلومات آن در جریان سال

ه زراعتی، توازن غله )نیازمندی، تولیدات داخلی، مازاد/کمبود(، عوامل ناگوار، آفات ساحات تحت کشت، چگونگی تولیدات محصوالت عمد

وامراض، هواشناسی زراعتی، قیمت های محصوالت زراعتی، واردات و صادرات محصوالت عمده زراعتی از موضوعاتی است که در 

 این گزارش تبارز یافته است.

بناًء این دو نبات همه ساله مورد  .ارزش از نگاه مواد غذائی برای اهالی کشور می باشد گندم و برنج از جمله نباتات استراتیژیک و با

انوی ، از طرف دیگر ارقام ثگردیده است یرامون آن از ساحه جمع آوری و تهیهدقیق و موثق پ ابتدائی تحقیق این ریاست قرار گرفته و ارقام

 .گزارش گردیده استشامل این  کهپیرامون نباتات دیگر نیز جمع آوری و تهیه گردیده 

منابع که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است همانا ادارات زراعت والیات، ریاست های سکتوری وزارت، سروی های 

 ( ساله موجود در این12( و ارقام بیس الین )FEWSNETمحترم ) (، موسسهRemote Sensing( و )GIS)تکنالوژی زراعتی، نمونوی 

 ریاست می باشد.

یباشد ات، ساکن، کوچی و غیره ماداره ملی احصائیه و معلومات یک منبع خوب دیگری بوده که تهیه کننده ارقام نفوس کشور به تفکیک والی

ر ت در کشوحت کشتثبیت ساحات تکه ارقام متذکره در سنجش توازن غله در کشور به تفکیک والیات مورد استفاده قرار گرفته شده است. 

 را نیز این اداره تهیه نموده و در اختیار این وزارت قرار داده است. (Remote Sensing( و )GISاز طریق تکنالوژی )

 هدف:

ام ارقو مالداری می باشد.  ندگان در بخش زراعتبرای استفاده کن دقیق و موثق ارقام احصائیوی ارائیه گزارشاین  اسيـهدف عمده و اس

بیالنس شیت غله )تولیدات داخلی، ، کاهش یا افزایش ساحه و تولید، نباتات فی هکتار و تولیدات مجموعی، حاصل ساحات تحت كشت

دث ناگوار زراعتی، هواشناسی زراعتی )درجه حرارت، آب، هوا، مقدار وع حوانیازمندی، مازاد یا کمبود(، بروز امراض و آفات، وق

 می باشد. شامل این گزارشی محصوالت زراعتی بارندگی، ضخامت برف( و قیمت ها

 :منابع ارقام و معلومات

 :از منابع ذیل استفاده به عمل آمده استجمع آوری ارقام برای این گزارش در تهیه و 

  1318سروی قبل از رفع حاصل سال. 

  1318سروی قطع نبات شالی سال. 

 .ادارات زراعت والیات 

 .اداره ملی احصائیه و معلومات 

 ( موسسه فیوزنتFEWS NET.مقیم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ) 

 .ریاست های سکتوری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 :چالش ها و مشکالت

 در جمع آوری، تنظیم و نشر ارقام و معلومات این گزارش چالش هائی موجود بوده که ذیال بصورت فشرده ارایه میگردد:

 .عدم موجودیت ارقام سرشماری های زراعتی در کشور 
 .ارایه ارقام دوگانه از طرف بعضی از ادارات زراعت والیات و ریاست های سکتوری وزارت 
 دهاقین کشور مبنی بر ارایه جوابات دقیق حین مصاحبه. یک تعداد عدم سواد کافی در  

 حین مصاحبه. بعضی پرداخت های دیگر زمینداری به ارگان های دولتی یه دهی وـترس دهاقین ازمال 

  یات کشوروالی های بعضی والــــــدر بعضی از ولسعدم امنیت. 
 استگرفته نکه تحت پوشش سروی ها قرار  ولسوالی های دور دست صعب ا لعبور راه های مواصالتی برخي. 
  کافی برای تطبیق سروی های نمونوی زراعتی بودجهکمبود. 
 گذشتهال های عدم موجودیت ارقام احصائیوی دقیق و موثق در ادارات زراعت والیات طی س. 
 .طوالنی بودن طی مراحل پروسه تدارکاتی و محسوبی اسناد تهیه شده سروی ها 
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 نباتات: تولید و ساحه تحت کشت (2

 غله جات: .1

گندم و برنج دارای ارزش غذائی بیشتر برای اهالی کشور از این جمله شامل گندم، برنج، جو و جواری می باشد.  غله جات عمده در کشور

غذا کمتر استفاده گردیده و بیشتر برای  اما جو و جواری به منظور به دیگر خوارکه باب بیشترین مورد استفاده را دارد.بوده که نسبت 

 تغذیه حیوانات از آن ها استفاده می گردد.

مجموعی آن هکتار و تولیدات  میلیون (2.84غله جات حدود )مجموع ساحه تحت کشت  ،این ریاست تهیه شده و معلومات به اساس ارقام

( فیصدی 35( فیصدی را در ساحه و )41تخمین گردیده است که افزایش )به سطح کشور  1318طی سال  متریک تن میلیون (5.58حدود )

قابل یاد آوریست که این افزایش بیشتر در گندم بخصوص للمی نسبت به دیگر غله جات  را در تولیدات نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

 صورت گرفته است.

نفر تخمین گردیده است، نیازمندی  میلیون (32.225که ) 1318به اساس نفوس کشور منتشره اداره ملی احصائیه و معلومات طی سال 

( میلیون 1.71تریک تن بوده که اگر با تولیدات داخلی آنرا مقایسه نمائیم حدود )( میلیون م7.21کشور به غله جات طی سال جاری حدود )

کمبودات غله در کشور وابسته به تولیدات داخلی بوده و با در نظرداشت افزایش تولیدات غله در کشور  متریک تن کمبود را نشان میدهد.

 را نشان میدهد.( فیصد نسبت به سال گدشته کاهش 62طی سال جاری کمبود آن حدود )

 ذیل واضح گردیده است: و گراف یات موضوع در جدولجزئ

 
 ۸۹۳۱طی سال  توازن غله در کشور به تفکیک نبات :1 جدول

 

 

 
 1318: توازن غله در کشور طی سال 1 گراف
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 گندم:

اساسی مردم را تشکیل میدهد. زرع این غله نسبت به دیگر نباتات  ایچنانچه هویداست گندم از جمله نباتات استزاتیژیک کشور بوده که غذ

کشت و مورد استفاده قرار میگیرد و به همین منظور ساحات تحت کشت آن به  به شکل آبی و للمی بیشتر بوده و تقریباً در تمام نقاط کشور

ی بیشتر متضرر گردیده و تولیدات آن همه ساله کاهش اثر عوامل مختلف از قبیل خشکسالی ها، سیالب، آفات، امراض و دیگر عوامل طبیع

یک سال خوب زراعتی بوده که عوامل یاد شده کمتر به وقوع پیوسته و  1318خوشبختانه سال  یا افزایش قابل مالحظه را دارا می باشد.

 تولیدات گندم نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیرد داشته است.

رد آ زمندی به این غله بیشتر گردیده و تولیدات داخلی تکافوی مردم را نکرده که یک مقدار قابل مالحظهبا رشد نفوس ساالنه در کشور نیا

 از کشور های همسایه وارد کشور میگردد. و گندم گندم

میلیون  (2.53حدود ) 1318نشان میدهد که ساحه تحت کشت این غله طی سال  ر داردارقام و معلوماتی که در دسترس این ریاست قرا

( میلیون متریک تن تخمین گردیده است. این در حالی است که نیازمندی کشور به گندم طی سال جاری 4.81هکتار و تولیدات آن حدود )

( 1.43می شود که حدود ) تولیدات داخلی مقایسه نمائیم دیده ( میلیون متریک تن تخمین گردیده است که اگر این نیازمندی را با6.32حدود )

 کمبود می باشد. جاریون متریک تن گندم طی سال میلی

 است. به نشر رسیدهسال جاری این ریاست  رش تولیدات گندم منتشره ماه اسدع در گزاوجزئیات بیشتر موض

 ذیل نمایانگر ساحه تحت کشت و مقدار تولید این غله را نشان میدهد: های گراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1318گندم به تفکیک والیات طی سال : ساحه تحت کشت 2 گراف

 
 1318: تولیدات گندم به تفکیک والیات طی سال 3 گراف
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 برنج:

. شور را داردکبیشترین مورد استفاده غذائی در بعد از گندم  که ارزش باال بودهاز نگاه کیفیت غذائی نسبت به دیگر غله جات داری  برنج

بوده  ساحاتی که دارای آب کافی می باشد برای زرع این غله مناسب ( والیت کشور زرع می گردد.18در ) نبات فصل دوم بوده و برنج

  .نمایدمی  احتوا والیات شمالی کشور شالی را که بیشترین ساحه تحت کشت

ند گندم این غله نیز مانتولیدات داخلی برنج نیز برای اهالی کشور کفایت نکرده و به پیمانه چشم گیری از کشور های دیگر وارد میگردد. 

 به اثر عوامل مختلف آسیب پذیر بوده و تولیدات آن همه سال کاهش یا افزایش داشته است.

هکتار و تولیدات  هزار (128حدود ) 1318شت برنج در کشور طی سال ارقام دست داشته این ریاست نشان میدهد که ساحه تحت ک

( فیصدی را داشته 1( هزار متریک تن می باشد. از اینکه ساحه تحت کشت این نبات نسبت به سال گذشته افزایش )383مجموعی آن حدود )

 کشور دارد.( فیصدی را نسبت به سال گذشته در سطح 1است بناًء تولیدات مجموعی آن نیز افزایش )

متریک تن  هزار (588نیازمندی به برنج با در نظرداشت نفوس کشور منتشره اداره ملی احصائیه و معلومات طی سال جاری حدود )

در  1318متریک تن برنج طی سال  هزار (225تخمین گردیده است که اگر با تولیدات داخلی آنرا مقایسه نمائیم دیده می شود که حدود )

 ود می باشد.سطح کشور کمب

 

 .ارایه گردیده است ه ماه قوس سال جاریشرتنم "۸۹۳۱ارش تولیدات برنج سال گز" نشریه در برنجپیرامون معلومات مفصل 

 

 جو و جواری:

 جوساحه تحت کشت دهاقین کشور آنرا زرع و از آن در موارد مختلف استفاده می نمایند،  نیز از جمله غله جاتی است که و جواری جو

ه ب جواری ساحه تحت کشت مورد استفاده قرار می گیرد اما بصورت عموم برای تغذیه حیوانات در کشور به شکل آبی و للمی بوده که

این دو غله تقریباً در تمام والیات کشور زرع  استفاده می گردد. ی مردمو هم منحیث غذا شکل آبی می باشد که هم برای تغذیه حیوانات

 گردیده و مورد استفاده قرار میگیرد.

( 124ات مجموعی آن حدود )( هزار هکتار و تولید84حدود ) 1318به اساس ارقام تهیه شده این ریاست ساحه تحت کشت جو طی سال 

و تولیدات مجموعی آن حدود هزار هکتار ( 15هزار متریک تن تخمین گردیده است. از طرف دیگر ساحه تحت کشت جواری حدود )

( هزار 28طی سال جاری حدود )( هزار متریک تن تخمین شده است. همچنان ارقام متذکره نشان میدهد که کمبود جو در کشور 185)

 ( هزار متریک به سطح کشور می باشد.41جواری ) متریک تن و

، همچنان تولیدات غله جات ور افزایش و کاهش را نشان می دهدتولیدات این دو غله همه ساله متفاوت بوده و نظر به شرایط اقلیمی کش

کل به ش ر ضمایم این گزارشد طی سال جاری ساحه و تولید جو و جواری به تفکیک والیات متذکره در هر والیت نیز متفاوت می باشد.

 جدول گنجانیده شده است.

 گراف های ذیل چگونگی ساحه تحت کشت و تولیدات مجموعی جو و جواری را به تفکیک والیت نشان میدهد:

  

 

 

   
 1318: ساحه تحت کشت برنج در والیات شالی کار طی سال ۵گراف                  1318: مقدار تولیدات برنج در والیات شالی کار طی سال ۴ گراف        
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 1318: تولیدات جواری به تفکیک والیات طی سال 7گراف                                 1318: تولیدات جو به تفکیک والیات طی سال 6گراف          

 

 ساحه تحت کشت و تولیدات جو و جواری در ضمایم این گزارش ارایه گردیده است.

 :میوه جات .2
نباتاتی است که در افغانستان زرع و پرورش می گردد، خوشبختانه که زمین های کشور قابلیت پرورش تعداد زیادی  میوه جات نیز از جمله

( نوع میوه در والیات مختلف کشور به شکل باغ و یا پراگنده موجود بوده که شامل انگور، 23از میوه جات مهم و با ارزش را دارد. حدود )

بالو، گیالس، زردآلو، بهی، آلو، انجیر، عناب، پسته، توت، جلغوزه، چهارمغز، سنجد، کینو، مالته، نارنج، بادام، انار، سیب، شفتالو، آلو

 لیمو، کیوی و ناک می باشد و در والیات مختلف با تولیدات کم و بیش زرع می گردد.

ت کشور های بیرونی مارکی ئی داشته که در بازارزااز نگاه اقتصادی ارزش بس .... میوه جاتی از قبیل انار، بادام، انجیر، جلغوزه، چهارمغز

 به کشور های مختلف نیز صادر می گردد. متذکره میوه جات ار قابل مالحظه تولیدات داخلیخوب داشته و ساالنه یک مقد

گردد. کاهش تولیدات آنها میفات متاثر شده که سبب ثر عوامل مختلف ناگوار، امراض و آمیوه جات نیز مانند دیگر نباتات در افغانستان به ا

( که بیشتر میوه جات را متضرر ساخته و باعث کاهش تولیدات آن می گردد. این موضع وابسته به شرایط Frostبه خصوص سردی )

 اقلیمی هر والیت متفاوت می باشد.

احداث باغات جدید به کمک وزارت ساحه میوه جات نسبت به سال گذشته با  1318ارقام بدست آمده این ریاست نشان میدهد که طی سال 

 زراعت اندکی افزایش نموده که وضعیت عمومی میوه جات نسبت به سال گذشته خوب و کدام مشکل عمده موجود نبوده است.

 های ذیل ساحه و مقدار تولید میوه جات عمده را در سطح کشور نشان میدهد: گراف

 

  
 1318: تولید میوه جات به تفکیک نوع طی سال 1گراف                          1318یک نوع طی سال : ساحه تحت کشت میوه جات به تفک8گراف       

 

 ارایه گردیده است.ساحه و تولید میوه جات به تفکیک نوع و والیت در ضمایم این گزارش 
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 سبزیجات و فالیز کاری: .3
ین های ویتام . سبزیجات از نگاه داشتنموده و مورد استفاده قرار می دهندنباتاتی است که دهاقین کشور آنرا زرع ن سبزیجات نیز از جمله

 (16دارای ارزش غذائی خوبی برای مردم بوده و خوشبختانه مانند میوه جات نیز انواع مختلف آن در کشور زرع می گردد. حدود ) متنوع

گشنیز ، ، نعنا، مرچ، گلپی، گندنه، کاهور، فاصلیه، بامیه، کرمسی شلغم، کچالو، پیاز، بادنجان سیاه، زردک، :که شامل سبزیجات مختلف قلم

 در افغانستان کشت می باشد بادرنگ، بادنجان رومی، کدو، خربوزه و تربوز :فالیزکاری که شامل قلم (5حدود ) همچنانتره تیزک بوده و و

 .دارای تولیدات کم و بیش می باشندنظر به ساحات تحت کشت،  گردیده و

سبزیجات  تولیدات ز مانند دیگر نباتات به اثر عوامل ناگوار، آفات و امراض متاثر گردیده که سبب کاهش تولیدات آن میگردد.سبزیجات نی

تولیدات سبزیجات و  1318طی سال و فالیزکاری نظر به شرایط اقلیمی و حاصل فی واحد زمین هر والیت متفاوت می باشد و خوشبختانه 

 نسبت به سال گذشته در بعضی والیات بیشتر می باشد.خوب بوده و فالیزکاری 

ا به سطح بیشترین تولید ر نسبت به دیگر سبزیجات کچالواگر تولیدات سبزیجات را در نظر بگیریم  1318به اساس ارقام تهیه شده طی سال 

کشور می  دیگر نباتات فالیزکاری به سطح نسبت به ین تولیدبیشتر دارای تربوز فالیزکاری کشور دارا می باشد، از طرف دیگر در تولیدات

 باشد.

 ی سبزیجات و فالیزکاری عمده را در کشور نشان می دهند.عتولیدات مجمو اف های ذیلگر

  
  1318سال  : تولیدات نباتات فالیزکاری به سطح کشور طی11گراف                      1318تولیدات سبزیجات عمده به سطح کشور طی سال  :12گراف        

 ساحه و تولید سبزیجات و فالیزکاری به تفکیک والیات در ضمایم گزارش هذا می باشد.

 :نباتات صنعتی .4
فاده آن به زرع و است کشور دهاقین رد ونباتات صنعتی که ارزش اقتصادی خوبی داشته ساحه تحت کشت قابل مالحظه ئی در افغانستان دا

ویه، زغر، زیتون، کنجد، شرشم، هنگ، شرین ب آفتاب پرست، سایبین، لبلبو، نیشکر، زعفران،پخته،  :مبادرت می ورزند. این نباتات شامل

 لمیدر ساحات ل به شکل وحشی هنگ، شرین بویه، زیره و زرد چوبه :مانند چوبه میباشد. از اینکه زرع بعضی از این نباتات زیره و زرد

در زمان رفع حاصل تولید این نباتات توسط مردم محل جمع آوری و مورد استفاده  و بوده و علفچر با سایر علوفه جات به شکل خود رو

دقیق و  ارقام به همین سبب چالش برانگیز و حتی غیر ممکن می باشد، هاآن اتتولید تخمین و تحت زرع ساحه تثبیتبناًء  قرار می گیرد

 موثق از ساحات تحت کشت و تولیدات نباتات متذکره موجود نمی باشد.

اداره ملی احصائیه و معلومات یک مقدار قابل  و معلومات نباتات صنعتی صادرات خوبی به کشور های خارجی داشته و به اساس ارقام

 .اله به خارج از کشور صادر میگرددمالحظه ئی از این نباتات همه س

 :جدول ذیل صادرات نباتات صنعتی عمده را به خارج از کشور نشان می دهد

 
 1318مقدار و ارزش صادرات نباتات صنعتی عمده به خارج کشور طی سال  : 2جدول 
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ساحه و مقدار تولید یک تعداد از نباتات صنعتی به دسترس این ریاست قرار  تخمینی به اساس گزارش های ادارات زراعت والیات ارقام

 .ح کشور دارددر سط صنعتی نسبت به دیگر نباتات تهپختولید را  و بیشترین ساحه را کنجد گرفته است. ارقام نشان میدهد که بیشترین

 گراف ذیل موضوع را بیشتر وضاحت داده می تواند:

 

  
 1318تولیدات نباتات صنعتی به سطح کشور طی سال : 13گراف                1318: ساحه تحت کشت نباتات صنعتی به سطح کشور طی سال 12گراف    

 

 حاصل فی هکتار و تولیدات مجموعی نباتات صنعتی در ضمایم این گزارش ارایه گردیده است جدول ساحه،جهت مزید معلومات 

 

 . حبوبات:5

ارزش غذائی خوبی بوده و دهاقین کشور آنرا زرع و مورد استفاده قرار میدهند. این گروپ  حبوبات همچنان از جمله نباتاتی است که دارای

ات در تمام والیات زرع می گردد اما دیگر حبوب س و باقلی می باشد. لوبیا نباتی است که تقریبالوبیا، نخود، ماش، مشنگ، عد :نباتات شامل

 در بعضی والیات کشت گردیده و مورد استفاده قرار می گیرند.

ین مترکدارای  تولیدات بوده در حالیکه عدس دارای بیشترین ساحه تحت کشت و های ادارات زراعت والیات ماش و نخود به اساس گزارش

 د.نمی باش ساحه و مقدار تولید در سطح کشور

 :گردیده استگراف های ذیل ارایه  در برای وضاحت بیشتر ساحه و تولید حبوبات

 

  
 1318: تولیدات نباتات صنعتی به سطح کشور طی سال 15گراف                     1318: ساحه تحت کشت حبوبات به سطح کشور طی سال 14گراف       

 

 برای معلومات بیشتر ساحه، حاصل فی هکتار و تولیدات مجموعی حبوبات در ضمایم گزارش هذا گنجانیده شده است.
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 :وضعیت آب و هوا (3

 بارندگی:میزان . 1

( USAIDاداره انکشافی ایاالت متحده امریکا ) به همکاری (FEWS NETارقام و معلومات شبکه هشـدار دهـی قبل از قحطی ) مطابق

با مقایسـه اوسط عیسوی  2019  سال جـــون 30الی   2018 سال اکتوبر اولکه از  عکس های ماهواره ئیبه اساس تعبیر و تفسیر 

ملی  (822)( ترتیب گردیده است نشان دهنده آن است که بیشـترین بارنده گی یعنی باالتر از 0288 الی 0220) بارندگی در طویل المدت

 بیو جنو والیات شـرقی همچنان کاپیسـا( و و والیات مرکزی )بامیـان، وردک، پروان، کابل ،(ون )بـلخ و سمنگانوالیـات شمـال چدر  متر

 ... ( ثبت گردیده است... و لغمان ،، پکـتیـا، خوست، کنررپکتیـکا، لوگغزنی، )

نـگرهـار و پنجـشیـر بارندگی هـا بیـن دایکندی، ن ، غور، فــــــراه، کندهـار، ارزگان،سبادغیجوزجـان، فاریاب، از طرف دیگر در والیات 

 .به وقوع پیوسته استملی متر  (32 الی 22) بین و نمیروزات بدخـشان، تخــار، کنـدز، سـرپل، هلمند والی و درملی متر(  822الی  822)

 جزئیات بیشـتر به تفکیک هر والیات در تقشه ذیل نشان داده شده است.

 

 
 

 

 درجه حرارت:. 2

 0281ارقام و معلومات دفتر فیوزنت اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا نشان میدهد که درجه حرارت طی فصل بارندگی سال )

درجه  -82الی  -2) بیـن بگونه فـصـلی درجه حرارت نورمال بوده که( در حد 0281( عیسوی در اوایل فصـل )اکتوبر 0283و 

( 0281و  0281گردیده است که به مقـایسـه فصـل گذشـته ) مناطق مرکزی مرتفـع مشاهدهشمال شرقی و  در ساحات (سانتی گراد

ً  0281در عین زمان در وسط ماه اکتوبر   ( درجه سانتی گراد سردتر گزارش شده است.1الی  2تمام والیات کشـور ) منفی  تقریبا
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 نـرا به مقایسه سال/فصل قبلی واضع نموده است.نقشه های ذیل جزئیات موضوع را به تفکیک هر دهـه یک ماه و تفاوت آ

 
 

درجه حـرارت در تمامی  0283مـاه جنوری جریان ( یعنی در 0283 الی 0281این در حالی است که در و سـط فصل بارندگی )

ماه جنوری ه سـال گذشـته در عیـن وقت در اواخر ( درجه سانتی گراد بوده و به مقایس82االی منفی )منـاطق مرتفـع کشـور ب

 ده است.( درجه سانتی گراد سردتر گزارش ش1 الی 2)منفی اطق سرحدی شمال و غربی کشور تمام والیات بین بجز از من 0283

 نقشه های ذیل جزئیات موضوع را به تفکیک ماه ها و تفاوت آن به مقایسه سال/فصل قبلی واضع تر نشان میدهد:

 
( 82(  صرف در مناطق مرتفع والیت بـدخشان  باالی منفی )0283ارندگی )ماه مـی به همینگونه درجه حـرات در اخیر فصل ب

( درجه سانتی گراد مالحظه شده است که بلند ترین 82الی  2درجه سانتـی گراد ثبت شده و در مناطق مرتفـع مرکزی کشور بین )
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گراد نشـان داده شده است. اما به مـقایسه سـال درجه سـانتی  92در والیت نیـمروز باالی  0283درجه حرارت در جریان ماه می 

ناطق بامیان که درجه حرارت (  در سـراسـر کشور بجـز از اکثریت ساحات غور و بعضی م0283در دهـه اخیـر ماه مـی گذشته )

دهـه اخیـر ماه می سردتر از درجه سانتی گراد  (8)منفی متباقی تمام والیات کشور درجه سانتی گراد گرمتر بوده  (0الی  8بین )

 است. گردیدهثبت  0281

به مقایسـه اوسـط کوتاه مدت در اکثریت والیـات  0283( یعنی در ماه می 0283و 0281درجه حرارت در اخیـر فصل بارندگی ) 

ور مدت بجـز از مناطق مرتفع شرق و مرکزی کشلااد سرد ولی به مقایسـه اوسـط طویل درجه سانتی گر (8)کشور در حد منفی 

 مالحظـه گردیده است. راد گـرمتر( درجه سانتی گ1 الی 0در دیگر سـاحات کشـور بین مثبت )

 به تفکیک والیات قابل مشـاهده است. ذیل معلوماتی های جزئیات بیشتر در نقشـه
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 :برف پوشش. 3

افغانستان توسط شبکه هشـدار دهـی قبل از قحطی عکس های اقمار مصنوعی به منظور نظارت پوشش برف به گونه دوامدار از تمام 

(FEWS NET( اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا )USAID با کمک اداره جیولوجی سروی ایالت متحده امریکا اخذ و بگونه  )

 روزمره پیگیری میگردد.

اکتـوبر  اولذشته طی فصل بارندگی یعنی )از ( روز با مقایسه سال گ۱به اساس ارقام و معلومات تهیه شده که بگونه روزمـره در هر )

( تحت نظارت قرار داده شده نشان می دهد که برف در اوایل فصل بارندگی پوشش نسـبی را در مناطق 0283الی اخـیر مـی  0281

سپس پوشش برفی وسـیع را در وسط فصل بارندگی  نشـان میـدهد که بیشـترین پوشش برفی را در مناطق مرتـفع افغانسـتان  و شرقی داشـته

 د.وانمود میکن

 موضوع فوق را در نقشه های ذیل میتوان به وضاحت مشاهده نمود:

 

 

 

( 0283فبروری  3غاز ماه جنوری الی از آ) ( فصل بارندگی 0288 – 0228مقایسه بارندگی اوسط )  همچنان ارقام روزمره فوق با

باری فع تر برختم ماه جنوری و اوایل فبـروری پوشش وسـینشان می دهد که پوشش برف در جریان اوایل ماه جنوری کمـتر بوده و سپس در 

ه و در فصل بهـار به کشتـزار های آبی دکه باعث ایجاد ذخایر بزرگ برفی گردیرا در اکثریت والیات خصوصا مناطق مرتفع آن داشـته 

 نمود. ئی خواهد کمک قابل مالحظه
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 ضاحت خوبتر داده شده است:وجزئیات موضوع فوق در نقشه های ذیل 

 

مدت ضخامت برفی ذخایر خوبتر لا ( به مقـایسه سـال قبل و وضعیت طویل  2211 - 2218باری فصل بارندگی ) عمـق یا ضـخامت برف

را بیشتر در مناطق مرتفـع شرقی و مرکزی کشور نشـان  فر( ضخامت ب 2218فبروری  2جنوری و  2برف را نشان میدهد. تصاویر ) 

 میدهد.

 ضاحت خوبتر داده شده است.وجزئیات موضوع فوق در نقشه های ذیل 
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 کشور متر در مناطق شرقی (2)بیشتر از  فع مرکزی وترتـر در مناطق مم (1) 2211ضخـامت برف طی ماه هـای جنوری و فبـروری 

 نشـان میـدهد. را

 ضاحت خوبتر داده شده است.وجزئیات موضوع فوق در نقشه های ذیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحراف بارندگی: .4
مالحظه ی در سرتاسر کشور باالتر  به گونۀ قابل 0283می سال  82الی  0281مقدار مجموعی بارندگی های فصلی از اول اکتوبر سال 

فیصد مقادیر نورمال درازمدت بود، و صرف بعضی از  822از حد اوسط بوده است. در بسیاری از مناطق مقدار بارندگی بیشتر از 

 ساحات در شمال شرق و جنوب غرب کشور وضعیت متوسط الی اندکی باالتر از حد متوسط بارندگی ها را تجربه کردند. باران های

 اضافی در جریان ماه های می و جون آب فراوان را برای روئیدن و پخته شدن کشت گندم زمستانی و بهاری فراهم خواهند ساخت.

 نشان میدهد: 0283می  82الی  0281از اول اکتوبر  را فیصدی تراکم بارندگی نورمالنقشه ذیل 
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 :در مارکیت های کشور امتعه زراعتی تقیم (4

های اجناس در یک جامعه به منظور تحلیل وضعیت بخصوص اقتصاد آن جامعه دارای اهمیت فراوان بوده و تهیه ارقام جمع آوری قیمت 

 احصائیوی قیمت ها بعد از تجزیه وتحلیل، مارکیت های داد و ستد را بصورت درست کنترول و مورد ارزیابی قرار میدهد.

ت و مالداری وابسته ته بخصوص در افغانستان که فیصدی بیشتر اهالی آن به زراعارقام در بخش زراعت و مالداری نیز رول مهم را داش

یت های محلی و بزرگ در مقاطع مختلف سال انعکاس داده تا مقامات ذیصالح تدابیر خاص این ارقام میتواند نوسانات قیم را در مارک بوده که

ین ارقام دهاقین میتوانند برای محصوالت زراعتی و مالدرای خویش مارکیت را باالی مارکیت های عمده و پرچون اتخاذ نمایند. بر مبنای هم

 های مناسب پیدا نموده و داد و ستد محصوالت خویش را بصورت درست انجام دهند.

ود یتریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات به منظور جمع آوری و تهیه ارقام قیمت های محصوالت زراعتی و مالداری با استفاده از م

آنالین و هم توسط تیلفون خدمات احصائیوی را در این بخش به سطح والیات ارایه می دیتابیس های مختلف جمع آوری ارقام هم به شکل 

این ارقام شامل قیمت های غله جات، میوه جات، سبزیجات، حبوبات و محصوالت مالداری بوده که به شکل هفته وار و ماهوار از  نماید.

های محصوالت زراعتی و  دیتابیس قیمت پرچون فروشان و دهاقین جمع آوری و بعد از تجزیه و تحلیل به نشر می رسد. عمده فروشان،

استفاده کننده گان معلومات  آن ثبت گردیده واعتی و مالداری درر( قلم امتعه ز82قیمت های حدود ) بوده که آنالین مالداری این ریاست به شکل

 میتوانند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.

ه تبارز یافته ک که از جمله نیازمندی های اولیه مردم می باشد در این گزارش بصورت فشرده چگونگی قیمت های محصوالت عمده زراعتی

 ذیال ارایه می گردد.

 :محلی گندم . قیمت1

به همین منظور تحلیل وضعیت قیمت های آن در مارکیت های داخلی گندم غذای مهم و اساسی مردم را در کشور تشکیل می دهد از اینکه 

ضروری بوده تا از یک طرف دهاقین کشور از نگاه تولیدات این نبات متضرر نشده و از طرف دیگر قیمت آن در مارکیت ها در مقاطع 

 مختلف سال کنترول گردد.

ت از جمله عواملی اس اسعار نوسانات ، قیمت مواد نفتی وحوادث طبیعی و قیمت های گندم در کشور های صادر کننده به افغانستانناامنی، 

 که در افزایش یا کاهش آن در مارکیت های کشور تاثیرات بارزی را دارد.

اکثر والیات کشور نسبت به سال گذشته افزایش نموده  ارقام تهیه شده پیرامون قیمت ها نشان میدهد که قیمت های سال جاری گندم محلی در

( افغانی فی کیلوگرام گزارش شده است، در حالیکه این ۶۹۳۲حدود ) 8931است. چنانچه اوسط قیمت گندم محلی به سطح کشور طی سال 

 ته نشان میدهد.گذش( فیصده را نسبت به سال ۲۳۹و افزایش )( افغانی فی کیلوگرام بوده ۶۶۳۹حدود ) 8931رقم در سال 

خوبی ببه تفکیک والیات و هم چنان اوسط قیمت آن به سطح کشور در گراف های ذیل محلی برای وضاحت بیشتر چگونگی قیمت های گندم 

 ارایه گردیده است.

 

   
 8931اوسط قیمت گندم محلی به سطح کشور سال  :81گراف شماره                   8931قیمت های گندم محلی به تفکیک والیات طی سال : 82گراف شماره           

 

 نشان داده شده است. ایم این گزارشگندم محلی به تفکیک والیات طی یک جدول در ضم قیمت
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 آرد وارداتی: . قیمت2

ات می باشد، به منظور رفع این کمبود دچارکمبود آن همیشه به ه و افغانستان کشوریست که تولیدات داخلی گندم برای اهالی آن کافی نبود

 یک مقدار قابل مالحظه آرد از خارج کشور وارد گردیده تا نیازمندی های مردم مرفوع گردد.

( افغانی فی کیلوگرام می باشد که ۶۳۳۲ارقام و معلومات نشان میدهد که قیمت آرد وارداتی به سطح کشور طی سال جاری بطور اوسط )

 گذشته نشان میدهد. ( فیصد افزایش را نسبت به سال16که حدود )( افغانی بوده ۶۵۳۲ه )این قیمت طی سال گذشت

 کر گردیدکه قبال ذمواد نفتی  قمیت تولیدات داخلی گندم، قیمت های آرد در کشور های صادر کننده به افغانستان و افزایشعواملی از قبیل 

را دارد، اما افزایش قیمت آرد در کشور های صادر کننده از عوامل اساسی  تاثیرات مثبت یا منفی نیز باالی قیمت های آرد در کشور

 بوده است. 1318افزایش قیمت آرد در کشور طی سال 

 می باشد: 1318گراف های ذیل نمایانگر قیمت های آرد وارداتی به تفکیک والیات و اوسط قیمت آن به سطح کشور طی سال 

 
 8931اوسط قیمت آرد وارداتی به سطح کشور سال  :83گراف شماره                8931قیمت های آرد وارداتی به تفکیک والیات طی سال : 81گراف شماره           

  ارایه گردیده است.در ضمایم این گزارش  آرد وارداتی به تفکیک والیات طی سال جاری قیمت

 برنج: . قیمت3

( والیت کشور کشت میگردد و 18)برنج نیز از جمله نباتاتی است که بعد از گندم بیشترین مورد استفاده را در کشور دارد، این نبات در 

نوسانات قیم برنج در کشور وابسته به مقدار  نیازمندی کشور را مرفوع نساخته و یک مقدار قابل مالحظه ئی از خارج کشور وارد میگردد.

از نگاه کیفیت وارزش نسبت به برنج های وارداتی کشورهای  برنج محلی قیمت آن در کشور های صادر کننده به افغانستان می باشد.تولید و 

 .وهندوستان به سطح پائین قرار داشته به همین سبب قیمت برنج محلی در مارکیت های کشور پائین می باشدپاکستان 

 فی کیلوگرام در سطح کشور بوده ( افغانی۴۲۳۴برنج محلی طی سال جاری ) که اوسط قیمت ن میدهدارقام جمع آوری شده قیمت ها نشا

را نسبت به سال گذشته نشان  افزایش( فیصد ۶ارش شده است که حدود )زگ فی کیلوگرام ( افغانی۴۲۳۲اما این قیمت طی سال گذشته )

اما قیمت متذکره طی سال  فی کیلوگرام می باشد ( افغانی۱۸۳۸) بطور اوسط برنج وارداتی طی سال جاری ز طرف دیگر قیمتمیدهد. ا

 .نشان داده استنسبت به سال گذشته را کاهش ( فیصد ۲حدود ) فی کیلوگرام گزارش شده است که ( افغانی۱۲۳۲) بطور اوسط گذشته

 ست.در گراف هال ذیل واضح گردیده ا طی سال جاری قیمت های برنج محلی و وارداتی به سطح کشوراوسط 

  
 8931اوسط قیمت برنج به سطح کشور طی سال  :08گراف شماره                     8931قیمت های برنج به تفکیک والیات طی سال : 02گراف شماره                 

 

 تفصیل داده شده است. گزارش هذابرنج به تفکیک والیات در ضمایم  قیمت
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 پروژه های انکشافی وزارت: (5

والیت کشور تحت چهار برنامه خویش تطبیق  34پروژه انکشافی را در  36به تعداد  1318وزارت زراعت  آبیاری و مالداری طی سال 

مصئونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در  مبنی بر تطبیق پروژه های متذکره وزارتاین  دیدگاه اصلینموده است که 

 د.می باش کشور

رسی ، دستافزایش مداوم تولیدات زراعتی، فاده مؤثر منابع طبیعیحصول اطمینان از استاز تطبیق پروژه های فوق  یکاستراتیژ فهد

افزایش  ،زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور تتوسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیال عوامل تولید،دهاقین به 

و ایجاد یک نهاد مؤثر  از طریق سکتور زراعت و مالدرای عواید دولت ایشهای شغلی برای مردم، افزتو فرصها  و ایجاد تنوع در درآمد

 می باشد. پروسه اصالحات و تعدیالت ساختاریرقابت پذیر و فعال از طریق 

 معلومات عمومی به تفکیک پروژه ذریعه جدول در ضمایم گزارش هذا ارایه گردیده است.
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 ضمایم: (6

 
  ۸۹۳۱ساحه، حاصل فی هکتار و تولیدات مجموعی گندم به تفکیک والیات طی سال  :1 ضمیمه

 

ساحه 

(هزارهکتار)

حاصل 

(تن/هکتار)

تولیدات 

(هزارتن)

ساحه 

(هزارهکتار)

حاصل 

(تن/هکتار)

تولیدات 

(هزارتن)

ساحه 

(هزارهکتار)

حاصل 

(تن/هکتار)

تولیدات 

(هزارتن)

52.4911.5882.95173.2320.9569.784125.7231.21152.736فاریاب1

67.5271.72116.44031.7491.3743.62499.2761.61160.064جوزجان2

31.0001.8557.346154.0530.67103.087185.0530.87160.433سرپل3

53.7792.36127.09770.1660.6948.596123.9451.42175.693بلخ4

6.7802.0613.99067.6760.7852.63174.4560.8966.621سمنگان5

61.6732.88177.68861.4540.9055.257123.1271.89232.945بغالن6

110.4392.78306.70340.6430.6325.582151.0822.20332.285کندز7

55.3593.11172.073120.2181.04125.499175.5771.69297.571تخار8

18.7491.8434.52938.1110.8733.34356.8601.1967.872بدخشان9

130.0002.71352.839147.2220.77112.880277.2221.68465.719هرات10

78.7272.65208.70578.7272.65208.705فراه11

21.6341.8940.859132.5420.6686.874154.1760.83127.733بادغیس12

28.3831.8753.1322.6240.772.02031.0071.7855.151غور13

31.5112.6182.1480.4331.400.60431.9442.5982.752بامیان14

32.3622.8893.05332.3622.8893.053کابل15

23.2692.7664.1250.8901.161.03424.1592.7065.159پروان16

6.6152.2614.9380.0940.870.0826.7092.2415.020پنجشیر17

12.3622.5731.79612.3622.5731.796کاپیسا18

17.7673.3659.7230.0330.910.03017.8003.3659.753لوگر19

47.2942.60122.9301.3100.750.97748.6042.55123.907وردک20

28.4542.5773.0870.9900.960.94929.4442.5174.036پکتیا21

46.8532.84132.8580.3672.260.83247.2202.83133.689پکتیکا22

26.8282.8877.3260.0921.190.10926.9202.8877.434خوست23

128.6092.42310.9593.0670.993.041131.6762.38314.000غزنی24

63.0003.07193.40463.0003.07193.404ننگرهار25

12.2303.2039.15112.2303.2039.151لغمان26

19.2783.0358.36619.2783.0358.366کنرها27

10.8911.8820.5140.2350.500.11811.1261.8520.632نورستان28

115.3602.72313.85113.5932.0027.198128.9532.64341.049کندهار29

91.5453.99365.07591.5453.99365.075هلمند30

49.7742.46122.2242.6581.092.90952.4322.39125.133زابل31

24.6561.7543.25324.6561.7543.253نیمروز32

19.9142.6552.7390.4572.271.03920.3712.6453.778ارزگان33

40.9231.7872.9473.6760.782.88444.5991.7075.831دایکندی34

1,5662.614,0899680.838012,5341.934,890 مجموع

والیاتشماره

مجموع گندمگندم للمیگندم آبی



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

18 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی سبزیجاتساحه، حاص: 2 ضمیمه

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

20002346000250123000500178500فاریاب1

573516058005012600جوزجان2

540421602604910230204600سرپل3

1651524758001296008002822400بلخ4

100171700170203400250256250سمنگان5

1238253033197221204129152018300بغالن6

25012300093013120908852118585کندز7

4122197831892128257889623028860تخار8

17856107101265202530016671162بدخشان9

6712214963104733347306751711475هرات10

67106701300202600010881213056فراه11

170254250280308400213255325بادغیس12

82010820021051050100202000غور13

166291931595183131079405200بامیان14

102520201541063202126014342535850کابل15

85122187221112364058019351936735پروان16

50199501210120205100پنجشیر17

140253430240286720140182520کاپیسا18

545201090090021189009672019340لوگر19

1980013249480102222244180023600میدان20

95016155807301510950324185832پکتیا21

6101273205501550168203360پکتیکا22

8843527016112066261720خوست23

10802527000532126384199203980غزنی24

130312153531553213261311072527675ننگرهار25

8002217600672516764352912615لغمان26

78970218111981077802کنر ها27

54105401569012560نورستان28

5981589701367162137019802039600کندهار29

50251250920141288017002542500هلمند30

000601587680171360زابل31

17111188160742098141372نیمروز32

7010700601810804020800ارزگان33

241614752641135312154688دایکندی34

57,06616921,12218,34319352,72519,79819385,822 مجموع

ره
ما

ش

والیات

بادنجان رومی پیاز کچالو



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

11 

 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی سبزیجاتساحه، حاص: 3 ضمیمه

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

2802364401010.0100505.0250فاریاب1

000510.050154.060جوزجان2

7201611520358.63001310.0130سرپل3

40015600030022.0660030015.04500بلخ4

000510.050109.090سمنگان5

65021136502711.0297978.0776بغالن6

71515107255010.0500729.0648کندز7

769181384212628.03528473.0141تخار8

50042000810.08045.020بدخشان9

5321371298012.096012010.01200هرات10

55615845116424.039368212.0984فراه11

420801820.03601510.0150بادغیس12

16081280315.04536.018غور13

37414800075.035بامیان14

5224124825010.22550000کابل15

991817515310.05301210.0120پروان16

000512.060128.3100پنجشیر17

40281120516.080108.080کاپیسا18

92141288911.11002710.0270لوگر19

200224400000000میدان20

857595000510.050پکتیا21

1341114741518.027087.056پکتیکا22

7242951513.3200428.3350خوست23

8201602017.5350000غزنی24

135391229100016612.01992ننگرهار25

301545092036.033120000لغمان26

194762911.43302224.5539کنر ها27

00014.04000نورستان28

146018262806025.0150020011.02200کندهار29

109014152608012.09601328.01056هلمند30

0005010.0500159.0135زابل31

000000177.0119نیمروز32

15182702611.0286179.0153ارزگان33

0001510.716099.081دایکندی34

10,07215148,2232,3842457,8061,5291116,303 مجموع

ره
ما

ش

والیات

بامیه بادرنگ زردک



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

22 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی سبزیجاتاحه، حاص: س4 ضمیمه

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

0005.422.21201310.0130فاریاب1

000000159.3140جوزجان2

000204.590000سرپل3

0005.337.72003020.0600بلخ4

000000816.3130سمنگان5

00013421.028141916.0304بغالن6

00016017.227445012.0600کندز7

00014142.05922000تخار8

0001810.01801210.0120بدخشان9

19212230414515.522483219.0608هرات10

0000006330.21900فراه11

0000005410.0540بادغیس12

0007015.010501015.0150غور13

000139.01171613.0208بامیان14

000000000کابل15

710706830.020401510.0150پروان16

9981000000پنجشیر17

000000000کاپیسا18

1481120003415.0510لوگر19

101212000026015.03900میدان20

000000311.033پکتیا21

2011220000000پکتیکا22

0005515.08254920.0980خوست23

0000001021.0210غزنی24

12313159911018.01980000ننگرهار25

8181445922.012982.435.084لغمان26

17915310920.02180212.024کنر ها27

000000000نورستان28

00083015.0124503018.0540کندهار29

00016925.042259020.01800هلمند30

000000169.0144زابل31

0000004510.0450نیمروز32

000000188.0144ارزگان33

0001015.01501510.0150دایکندی34

40012.014,8032,12219.1540,63391115.9614,549

ره
ما

ش

والیات

کدوگلپیفاصلیه

مجموع



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

21 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  هکتار و تولیدات مجموعی سبزیجات ل فیساحه، حاص: 5 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

000574.0228810.080فاریاب1

000000000جوزجان2

0000005764.03820سرپل3

1525.0375201.53012810.01280بلخ4

0002022.0440221.042سمنگان5

717.6123000000بغالن6

1419.0266000000کندز7

1210.0120810.080000تخار8

39.027000000بدخشان9

1420.02801377.51027000هرات10

000000000فراه11

910.0900.2115.0234.420.992بادغیس12

000101.01091.513.5غور13

510.0501728.047616.638.6640بامیان14

2520.0500000000کابل15

310.0300002421.0504پروان16

000000000پنجشیر17

411.044000000کاپیسا18

0000005.522.0121لوگر19

000000000میدان20

000000251.025پکتیا21

000000000پکتیکا22

000000000خوست23

0000005512.0660غزنی24

4425.01100259.8245000ننگرهار25

1510.01501.77.61355020.011000لغمان26

3020.0600000000کنر ها27

000000000نورستان28

5014.07001207.08401507.01050کندهار29

00000011211.01232هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

0000001012.0120ارزگان33

000521.0105000دایکندی34

250184,45542183,5171,1051920,680 مجموع

کاهوکرم

ره
ما

ش

والیات

گندنه



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

22 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی سبزیجاتساحه، حاص :6 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

00018.43.972155فاریاب1

000000000جوزجان2

000000000سرپل3

555.0275765.03803618بلخ4

000000000سمنگان5

000000000بغالن6

000000000کندز7

206.0120399.0351000تخار8

000000000بدخشان9

13510.01350000654234هرات10

415.4221000000فراه11

22.61.022.67.514.0105000بادغیس12

2204.088062.0127428غور13

000000000بامیان14

212.042000000کابل15

000000000پروان16

000000000پنجشیر17

1614.022414.510.6153000کاپیسا18

000000000لوگر19

000000000میدان20

000000000پکتیا21

000000000پکتیکا22

000000000خوست23

82.5208015.01200000غزنی24

000000000ننگرهار25

714.098415.060000لغمان26

000000000کنر ها27

000000000نورستان28

1003.43401501.0150000کندهار29

126228.0353361167.0812000هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

12.22.2103.535000ارزگان33

000000000دایکندی34

190920.4389315216.43330763.75285 مجموع

مرچ دلمهمرچسیر

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

23 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  و پختهل فی هکتار و تولیدات مجموعی فالیزکاری ساحه، حاص :7 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

2400921600366352014672.014فاریاب1

2285122853858124629612601.41764جوزجان2

1410811054224021470401851.0185سرپل3

2500215250030002575000190001.834310بلخ4

1200131560015001218000601.7102سمنگان5

271516434402450225390016502.03300بغالن6

4487198525366432013286038001.97400کندز7

136768202280151400023651.02365تخار8

546324454200000بدخشان9

103620207202562205156011351.31498هرات10

9702019400418828117264131.722فراه11

520021092035001656000000بادغیس12

000000000غور13

000000000بامیان14

000000000کابل15

000000160.813پروان16

000000000پنجشیر17

1044210545350.519کاپیسا18

000000000لوگر19

000000000میدان20

000000000پکتیا21

000000000پکتیکا22

000000000خوست23

000000000غزنی24

20001020000835201670030401.64803ننگرهار25

0000007901.0790لغمان26

00000041.04کنر ها27

000000000نورستان28

3786155679027681438752401.560کندهار29

2200183960022502147250156201.015910هلمند30

5005250060095100000زابل31

25462050920439622967123501.6560نیمروز32

4207288087011957011.01ارزگان33

5042001195595000دایکندی34

3713612.504642304829817.54846990493711.4873120 مجموع

پخته تربوزخربوزه

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

24 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی نباتات صنعتیساحه، حاص :8 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

000000000فاریاب1

000000000جوزجان2

000000000سرپل3

000000000بلخ4

0000005000.8400سمنگان5

000000820.865بغالن6

000000000کندز7

1941019400002751.4385تخار8

515750001500.9131بدخشان9

327175559000000هرات10

000000000فراه11

000000000بادغیس12

3610360000000غور13

000000000بامیان14

000000000کابل15

000000000پروان16

000000000پنجشیر17

000000351.139کاپیسا18

1425350000000لوگر19

000000000میدان20

00000060.000پکتیا21

000000000پکتیکا22

000153203060000خوست23

402510000005001.2600غزنی24

0001370243322253.618ننگرهار25

00080221760000لغمان26

000502512501380.569کنر ها27

000000000نورستان28

000000000کندهار29

000000000هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

000000000ارزگان33

000000000دایکندی34

61615.079284165323.773929216911.011707 مجموع

شرشمنیشکرلبلبو

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

25 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی نباتات صنعتیساحه، حاص :1 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)کیلو/هکتار(

تولید 

)کیلوگرام(

27350.7191516401.2196836.35.9212.6فاریاب1

14001.5210020320.475511.42.123.5جوزجان2

21300.6119012600.568311.48.597.0سرپل3

250001.742500535000.41979576.01.8140.0بلخ4

12601.114289000.97884.03.012.0سمنگان5

14811.0148128500.719958.04.435.0بغالن6

21651.3289918620.6104214.11.826.0کندز7

20650.7136028520.39746.36.037.6تخار8

800.970600.8457.03.021.2بدخشان9

0007410.963070002.517500هرات10

0001771.017718.24.072.8فراه11

00015001.5225085.10.758.6بادغیس12

00000014.04.360.0غور13

0000002.90.72.0بامیان14

0000001.23.74.4کابل15

0000008.05.040.0پروان16

0000002.96.518.9پنجشیر17

000200.6112.02.55.0کاپیسا18

0000007.03.021.0لوگر19

0000005.43.518.9میدان20

0000006.84.328.9پکتیا21

0000001.51.21.9پکتیکا22

0000001.41.52.1خوست23

0000005.02.512.5غزنی24

0000001.12.02.2ننگرهار25

0000004.71.36.0لغمان26

20.510001.60.20.3کنر ها27

0000000.54.02.0نورستان28

000501.36332.06.0192.0کندهار29

00016321.219581.50.40.6هلمند30

0000005.00.73.6زابل31

0000007.21.410.0نیمروز32

51.1651.053.07.522.5ارزگان33

00000021.74.699.7دایکندی34

383231.4354950710810.473313974142.5318791 مجموع

زعفران کنجدزغر

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

26 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی نباتات صنعتیساحه، حاص :12 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

21.5360.85000فاریاب1

1002.02003261.7554000جوزجان2

00.00000000سرپل3

982.019623261.02326000بلخ4

00.001201.5180000سمنگان5

302.163000000بغالن6

821.3106000000کندز7

372.2820001990.474تخار8

81.08000200.815بدخشان9

3652.59120005951.0595هرات10

0002951.0295280.514فراه11

00016153.048451200.672بادغیس12

00000052.010غور13

000000000بامیان14

000000000کابل15

601.060000000پروان16

00.00000000پنجشیر17

601.9114000000کاپیسا18

151.726000000لوگر19

191.019000000میدان20

512.512950.10.4414پکتیا21

352.070000000پکتیکا22

200.918000000خوست23

000000000غزنی24

691.283000000ننگرهار25

000000000لغمان26

000000000کنر ها27

32.87000000نورستان28

562.011213491.01349000کندهار29

471.2563921.0392000هلمند30

0002101.4300000زابل31

0001663.1514000نیمروز32

31.2415801.2181771.18ارزگان33

283.0842501.6412339دایکندی34

11881.98235186401.50129899810.82801 مجموع

آفتاب پرستزیرهسایبین

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

27 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی میوه جاتساحه، حاص :11 ضمیمه

 

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

1032.0206232.04672341497656فاریاب1

1871.8336754.03017351410286جوزجان2

4192.1880554.022074071181478سرپل3

27001.5405038865.01943016242032480بلخ4

49741.0487500.009381312191سمنگان5

2732.0546665.03292011222بغالن6

2291.739031.0336893315کندز7

6091.4852133.03923461403تخار8

2842.0568845.0418505248بدخشان9

5001.890010054.0401278381186216هرات10

211.2255494.8263612451113695فراه11

781.5117000775383بادغیس12

261.53952.010000غور13

412.082000000بامیان14

791.61273367.023511064610106464کابل15

8291.81492324.61466712853694پروان16

1021.4143000000پنجشیر17

1042.020915378.01229611841214207کاپیسا18

2162.043300013111317043لوگر19

991.5148000101121212میدان20

971.3126123.0352710264پکتیا21

801.8144204.08074096658پکتیکا22

251.640323.097300خوست23

9902.019800001017322223784غزنی24

31.033837.026842812563ننگرهار25

301.7511718.53105524لغمان26

201.0201302.0260400کنر ها27

111.011610.05611013نورستان28

132.026547917.5958281987813258418کندهار29

20.00217015.03255327771233319هلمند30

30002.1630028320.0565655461055458زابل31

10.0000.0039951994نیمروز32

21661.3281618098.014466238173ارزگان33

108910.910271815.012613567دایکندی34

29,2031.338,20518,01810.8194,38687,59312.71,112,927 مجموع

انگورانار بادام

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

28 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی میوه جاتساحه، حاص :12 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

19311.522292794.01116803.0240فاریاب1

980.2201553.2500764.5342جوزجان2

7171.286024612.029521020.880سرپل3

116910.0116903045.015201490.8119بلخ4

8150.64891527.01064141.014سمنگان5

9541.817004758.038005010.2125بغالن6

600.84830010.03000741.288کندز7

8587.6652135818.064441884.3808تخار8

152010.0152004856.029102201.8400بدخشان9

7836.550909919.0891912712.01524هرات10

542.41302024.0800000فراه11

2287.015961987.01386750.860بادغیس12

7990.86391541.9300240.716غور13

8898.57556504.0200212.450بامیان14

16606.099605906.035403160.8250کابل15

11002.2242027610.02760261.950پروان16

5369.249316712.0804129.2110پنجشیر17

22216.03552809.0720521.050کاپیسا18

6652.21463895.0445145.577لوگر19

703013.0913903199.0287119111.02100میدان20

79020.0158005911.0649474.0188پکتیا21

51210.05120244.096253.075پکتیکا22

207.1140188.715621.33خوست23

330020.05080022817.74044122.530غزنی24

0005442.01100202.040ننگرهار25

000806.8540000لغمان26

1352.5337971.0100191.019کنر ها27

279.024300017.07نورستان28

454.01804106.52665000کندهار29

3172.269735311.03878000هلمند30

6014.08402364.0944461.046زابل31

52.01020.00000نیمروز32

14352.840181934.0772000ارزگان33

5658.24655616.0366371.555دایکندی34

27,5599.1250,3248,0767.661,3612,4732.86,966 مجموع

ناکشفتالوسیب

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

21 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی میوه جاتساحه، حاص: 13 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

679.0603000619.0549فاریاب1

000000000جوزجان2

000000000سرپل3

878.069662.210.0620000بلخ4

000000000سمنگان5

000000000بغالن6

000000000کندز7

000585.0290000تخار8

000000000بدخشان9

4434.62037000000هرات10

000000000فراه11

62.112000182.036بادغیس12

000000000غور13

000000000بامیان14

0000003005.01500کابل15

000000000پروان16

000000000پنجشیر17

513.065000000کاپیسا18

000000000لوگر19

000000000میدان20

000000000پکتیا21

000000000پکتیکا22

000000000خوست23

00000023810.02380غزنی24

000577.0399000ننگرهار25

0005616.8940000لغمان26

000000000کنر ها27

000000000نورستان28

0000003509.53325کندهار29

00025.010791.184هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

8011.08800008011.0880ارزگان33

000000182.036دایکندی34

6886.24,2932359.62,2591,1447.78,790 مجموع

آلوبخارااملوک بهی

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

32 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی میوه جاتساحه، حاص: 14 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

9059.28326637.04419611.01056فاریاب1

0000001445.2750جوزجان2

105.0501713.56002738.02181سرپل3

6610.0660692.013810889.09792بلخ4

000954.03801506.0900سمنگان5

172.9503712.074257611.06336بغالن6

00030.722198.01752کندز7

0001814.479630614.04284تخار8

399.73802531.230014335.07165بدخشان9

16612.019926363.72353123615.018540هرات10

000000435.0215فراه11

183.054152.4368610.0860بادغیس12

20.001313.03934964.02000غور13

000261.43711953.03585بامیان14

164.0642042.04004049.03636کابل15

0005253.0157510819.09729پروان16

0001594.063615018.42760پنجشیر17

0008403.025202598.02072کاپیسا18

240.820362.0703142.4753لوگر19

000291.75012186.07308میدان20

0001542.03004122.0902پکتیا21

000271.9511844.8888پکتیکا22

14.04303.911615313.01989خوست23

000332.06618295.19245غزنی24

DIV/0!800#0002282.04570ننگرهار25

0001245.06151157.5632لغمان26

0002912.46982480.00کنر ها27

0002221.1244474.7223نورستان28

907.510.09080000122810.012280کندهار29

2873.9112800010979.09873هلمند30

3952.610100005724.02288زابل31

13.0300032.06نیمروز32

6351.5952191.0199731.21167ارزگان33

3914.0546911.61465666.03396دایکندی34

3,5296.924,3195,0252.814,18117,7197.3129,363 مجموع

زردآلوچهارمغزانجیر

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

31 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی میوه جاتساحه، حاص :15 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

605.0300501.05012114.01694فاریاب1

642.0126281.8501062.0212جوزجان2

10720.021381462.02901431.8257سرپل3

1058.69001041.01031891.5283بلخ4

10.00571.056000سمنگان5

22817.339422101.43003501.0350بغالن6

706.9483530.001281.3166کندز7

2138.919002991.0298000تخار8

246.81616491.06494481.8806بدخشان9

58914.484601112.02224253.71572هرات10

94.540000000فراه11

824.9400231.0231012.5250بادغیس12

91.91681.08891.089غور13

83.72891.4131221.0125بامیان14

2344.09363411.55111751.6280کابل15

700.7493241.032489111.09801پروان16

155.0752235.4120414003.85320پنجشیر17

3597.02513431.04227110.02710کاپیسا18

411.664302.0601251.0125لوگر19

967.0672335.91982024.0808میدان20

418.83602851.0285000پکتیا21

132.83632.481283.0384پکتیکا22

184.98510.00121.012خوست23

8016.71335501.155520.0100غزنی24

9620.01920000621.062ننگرهار25

10.000.40.00000لغمان26

900.436000552.7150کنر ها27

00021.02163.048نورستان28

33421.571731661.01661881.5282کندهار29

3628.02896000601.060هلمند30

1617.01127140.0000زابل31

0.20.00000000نیمروز32

0000002002.0400ارزگان33

522.9150101.5151051.5158دایکندی34

3,63010.638,3213,2731.54,9316,1174.326,504

توتآلوبالو و گیالسآلو

مجموع

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

32 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی ستروسحاصساحه، : 16 ضمیمه

 

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

000000000فاریاب1

000000000جوزجان2

000000000سرپل3

0000009545بلخ4

000000000سمنگان5

000000000بغالن6

000000000کندز7

0000002225550تخار8

000000000بدخشان9

000000000هرات10

000000000فراه11

000000000بادغیس12

000000000غور13

000000000بامیان14

000000000کابل15

000000000پروان16

000000000پنجشیر17

000000000کاپیسا18

000000000لوگر19

000000000میدان20

0000001پکتیا21

000000000پکتیکا22

82.4193N/AN/A57.035خوست23

000000000غزنی24

28571439998600N/AN/A20725.05175ننگرهار25

56221232270N/AN/A4.17.832لغمان26

1930.0100N/AN/A229.2200کنر ها27

000000000نورستان28

000000000کندهار29

520100000130.030هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

00000016.78ارزگان33

000000000دایکندی34

3,12513.241,3559730027222.46,075

لیمو کینو و مالته

مجموع

نارنج

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

33 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی حبوباتساحه، حاص :17 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

0001121.2134000فاریاب1

3121.013154491.04714241.0425جوزجان2

2701.5040550491.050497351.0700سرپل3

1501.0015022001.0220012801.31600بلخ4

101.501515001.32000151.320سمنگان5

30002.0060004482.4107516001.01600بغالن6

2701.3737014851.421009500.9855کندز7

10001.6016009511.8168326541.02600تخار8

5602.0011204000.8320651.065بدخشان9

1981.4027733250.7218823211.33020هرات10

1232.25277461.57019612.14120فراه11

392.5910119992.549976961.3905بادغیس12

252.48624500.5225000غور13

2580.000181.425000بامیان14

1521.45220211.02191.09کابل15

2511.223070002840.7199پروان16

292.0058000000پنجشیر17

4501.75787000701.498کاپیسا18

6952.20152940.941000.990لوگر19

24001.403360991.2120000میدان20

3101.50466000951.5140پکتیا21

2401.93462000951.7166پکتیکا22

182.28410009120.5450خوست23

3002.50750801.5120402.080غزنی24

832.101740002001.5300ننگرهار25

000000000لغمان26

412.4199000101.616کنر ها27

122.0024000000نورستان28

1752.50438702.618211302.52825کندهار29

000000000هلمند30

551.3675000301.030زابل31

0000002801.5420نیمروز32

652.23145241.94533001.65311ارزگان33

7000.9063032760.8262056231.05623دایکندی34

12,1911.720,25722,0061.225,64924,8791.331,667

نخودلوبیا

مجموع

ماش

ره
ما

ش

والیات



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________

____ 

34 

 
 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  حبوباتل فی هکتار و تولیدات مجموعی ساحه، حاص: 18 ضمیمه

 

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

000000000فاریاب1

000000000جوزجان2

000000000سرپل3

000000000بلخ4

000000000سمنگان5

202.550000000بغالن6

000000000کندز7

16400.3541000000تخار8

1500.5680001700.5390بدخشان9

1591.32050001172.51294هرات10

000000000فراه11

000000000بادغیس12

5162.01032000000غور13

11911.619650008391.201006بامیان14

00000032.678کابل15

000000000پروان16

781.078000204.7595پنجشیر17

101.515000000کاپیسا18

1001.3130000000لوگر19

0000002081.14238میدان20

000000000پکتیا21

000000000پکتیکا22

000000000خوست23

101.41481.6313101.1011غزنی24

000000000ننگرهار25

000000000لغمان26

000000000کنر ها27

000000000نورستان28

000000000کندهار29

000000000هلمند30

000000000زابل31

000000000نیمروز32

000000000ارزگان33

2341.024000063دایکندی34

4,1081.14,33881.6131,4301.21,742

باقلی عدس

مجموع

مشنگ

ره
ما

ش

والیات
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 گزارش ساالنه زراعتی
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 ۸۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  ل فی هکتار و تولیدات مجموعی غله جاتساحه، حاص :11 ضمیمه

 

 

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

ساحه 

)هکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(
تولید )تن(

000601.06072801.359848فاریاب1

0003502.070042881.436128جوزجان2

1101.701874201.3529103101.1511903سرپل3

38752.621014280001.0800043001.154950بلخ4

0001501.929053751.246668سمنگان5

170253.02513516501.6102337571.595985بغالن6

415743.4614370623801.8428410201.701738کندز7

184832.935418723921.7406664150.956082تخار8

21182.264787351.13772001.4610512بدخشان9

108003.74404419652.1203673861.7212716هرات10

00012424.0496822442.004488فراه11

9383.0728846901.393112941.562020بادغیس12

1971.883703301.549540000.863450غور13

2552.115382800.82302802.36660بامیان14

7053.0021153343.311022391.46350کابل15

000114501.617750982.04200پروان16

000000000پنجشیر17

00090002.1189001001.05105کاپیسا18

00024001.945001541.00154لوگر19

000000000میدان20

13792.4133268602.521076502.271478پکتیا21

0007152.2157611201.982216پکتیکا22

23611.78420151500.42100802.00160خوست23

00024102.8674838202.158213غزنی24

144922.153111920801.83800000ننگرهار25

61032.2413684000000لغمان26

51193.191635192683.9360003003.00900کنر ها27

000000000نورستان28

000144351.82600057002.0011400کندهار29

00038002.0760026002.005200هلمند30

0000004001.60640زابل31

0003401.342522651.503398نیمروز32

6632.10139260002.7162004202.00840ارزگان33

13332.02269787241.4122149751.211175دایکندی34

127,5303.01383,47694,9101.95184,67184,0701.47123,576

ره
ما

ش

والیات

مجموع

جوجواریبرنج
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  8931با  8931مقایسه قیمت های گندم محلی سال  :02ضمیمه 

 

 

 

والیت شماره 
 1398اوسط قیمت سالتمام 

)افغانی/کیلو گرام( 

 1397اوسط قیمت سالتمام 

 )افغانی/کیلو گرام(

کاهش یا افزایش به 

)فیصدی( 

 15.90 21.20 24.50 کابل 1

 13.50 21.30 24.10 کاپیسا 2

 9.90 22.20 24.40 پروان 3

 8.30 21.20 23.00 وردگ 4

 10.00 22.80 25.10 لوگر 5

 12.20 21.70 24.30 ننگرهار 6

 13.40 21.00 23.80 لغمان 7

 8.50 24.50 26.60 پنجشیر 8

 11.30 20.30 22.50 بغالن 9

 7.30 22.30 23.90 بامیان 10

 7.60 23.40 25.20 غزنی 11

 16.40 21.30 24.80 پکتیا 12

 9.70 20.80 22.80 کنر 13

 24.90- 24.60 18.40 نورستان 14

 6.80 21.90 23.40 بدخشان 15

 15.20 19.30 22.20 تخار 16

 15.60 19.20 22.20 کندز 17

 6.50 21.00 22.30 بل  18

 2.90 21.50 22.20 سمنگان 19

 9.20 21.10 23.10 سرپل 20

 3.20- 21.10 20.40 غور 21

 1.60 31.90 32.40 دایکندی 22

 1.90- 24.30 23.90 ارزگان 23

 5.80 23.60 24.90 زابل 24

 1.90 23.70 24.10 پکتیکا 25

 8.80 22.10 24.00 خوست 26

 9.70 20.40 22.30 جوزجان 27

 6.40 22.60 24.00 فاریا  28

 2.80- 22.90 22.30 بادغیس 29

 4.40 20.90 21.80 هرات 30

 0.50 21.90 22.10 فراه 31

 4.80 22.80 23.90 هلمند 32

 7.00 23.10 24.70 کندهار 33

 4.40- 25.20 24.10 نیمروز 34

 6.29 22.33 23.64 اوسط به سطح  کشور 

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 8931با  8931: مقایسه قیمت های آرد وارداتی سال 08ضمیمه 

 

 

 

 

والیت شماره 
 1398اوسط قیمت سالتمام 

)افغانی/کیلو گرام( 

 1397اوسط قیمت سالتمام 

 )افغانی/کیلو گرام(

کاهش یا افزایش به 

)فیصدی( 

 18.1 24.5 28.9 کابل 1

 18.9 24.9 29.6 کاپیسا 2

 17.1 24.7 28.9 پروان 3

 18.3 24.8 29.3 وردگ 4

 17.5 25.3 29.8 لوگر 5

 20.7 24 28.9 ننگرهار 6

 17.7 24.2 28.5 لغمان 7

 20.3 26.5 31.9 پنجشیر 8

 20.8 24.5 29.6 بغالن 9

 17.1 25.6 30 بامیان 10

 13 25.6 29 غزنی 11

 18.1 24.8 29.3 پکتیا 12

 16.3 24.9 29 کنر 13

 15.3 28.6 33 نورستان 14

 6.5 30.6 32.6 بدخشان 15

 19 24.9 29.7 تخار 16

 19.1 24.8 29.6 کندز 17

 19.1 24.5 29.2 بل  18

 25.6 23.9 30 سمنگان 19

 18.2 25.2 29.8 سرپل 20

 20.1 27.3 32.8 غور 21

 8 30.9 33.4 دایکندی 22

 3.4 25.9 26.8 ارزگان 23

 4.9 26 27.2 زابل 24

 10.1 25.3 27.8 پکتیکا 25

 14.4 24.6 28.2 خوست 26

 18.3 24.9 29.5 جوزجان 27

 18.8 25.1 29.8 فاریا  28

 10.9 27.4 30.4 بادغیس 29

 19.4 24.8 29.6 هرات 30

 14 25.3 28.8 فراه 31

 12.3 26.8 30.1 هلمند 32

 11.7 25.7 28.7 کندهار 33

 14.4 27 30.9 نیمروز 34

 15.81 25.70 29.72 اوسط به سطح  کشور

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 8931با  8931: مقایسه قیمت های برنج محلی سال 00ضمیمه 

 

 

 

والیت شماره 
 1398اوسط قیمت سالتمام 

)افغانی/کیلو گرام( 

 1397اوسط قیمت سالتمام 

 )افغانی/کیلو گرام(

کاهش یا افزایش به 

)فیصدی( 

 1.60 48.70 49.40 کابل 1

 5.40- 41.50 39.20 کاپیسا 2

 7.50- 38.50 35.60 پروان 3

 4.20 49.50 51.60 وردگ 4

 1.90 51.20 52.20 لوگر 5

 6.10- 32.30 30.30 ننگرهار 6

 14.80 32.40 37.20 لغمان 7

 1.90- 44.90 44.00 پنجشیر 8

 12.60- 44.70 39.10 بغالن 9

 4.00- 49.60 47.60 بامیان 10

 3.10 49.40 50.90 غزنی 11

 3.50 44.40 46.00 پکتیا 12

 14.00 52.50 59.90 کنر 13

 19.00- 61.80 50.00 نورستان 14

 10.80- 55.50 49.50 بدخشان 15

 10.00- 43.70 39.30 تخار 16

 11.50- 44.20 39.10 کندز 17

 12.10 41.00 45.90 بل  18

 10.70- 48.50 43.30 سمنگان 19

 11.10- 47.30 42.00 سرپل 20

    غور 21

    دایکندی 22

 25.60 46.20 58.00 ارزگان 23

 22.10 49.20 60.10 زابل 24

    پکتیکا 25

 5.80 45.90 48.60 خوست 26

 7.50- 50.70 46.90 جوزجان 27

 8.80- 39.80 36.30 فاریا  28

    بادغیس 29

 2.80- 75.60 73.40 هرات 30

    فراه 31

 54.60 36.80 56.90 هلمند 32

 34.20 41.10 55.20 کندهار 33

    نیمروز 34

 2.42 46.68 47.41 اوسط به سطح کشور

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 8931با  8931: مقایسه قیمت های برنج وارداتی سال 09ضمیمه 

 

 

 

والیت شماره 
 1398اوسط قیمت سالتمام 

)افغانی/کیلو گرام( 

 1397اوسط قیمت سالتمام 

 )افغانی/کیلو گرام(

کاهش یا افزایش به 

)فیصدی( 

 7.50- 92.40 85.50 کابل 1

 3.10- 83.60 81.00 کاپیسا 2

 4.50- 89.80 85.70 پروان 3

 6.80- 87.70 81.70 وردگ 4

 8.10- 90.40 83.00 لوگر 5

 7.50- 78.60 72.70 ننگرهار 6

 9.40- 78.50 71.10 لغمان 7

 0.30- 91.40 91.10 پنجشیر 8

 2.50- 87.30 85.10 بغالن 9

 1.70 92.20 93.70 بامیان 10

 7.80- 85.80 79.10 غزنی 11

 9.80- 85.70 77.30 پکتیا 12

 8.40- 85.70 78.50 کنر 13

 15.40- 92.30 78.20 نورستان 14

 4.40- 92.60 88.60 بدخشان 15

 9.50- 88.30 79.90 تخار 16

 10.00- 88.20 79.50 کندز 17

 8.00- 92.30 84.90 بل  18

 4.40- 89.30 85.40 سمنگان 19

 3.10- 90.20 87.30 سرپل 20

 5.30- 92.80 87.80 غور 21

 5.70- 93.20 87.90 دایکندی 22

 9.90- 80.70 72.80 ارزگان 23

 10.90- 82.80 73.80 زابل 24

 13.10- 78.70 68.40 پکتیکا 25

 12.60- 79.90 69.80 خوست 26

 8.20- 86.10 79.00 جوزجان 27

 4.90- 93.50 88.90 فاریا  28

 9.70- 93.40 84.40 بادغیس 29

 13.30- 88.60 76.80 هرات 30

 10.20- 87.50 78.60 فراه 31

 5.20- 87.40 82.90 هلمند 32

 11.70- 82.50 72.90 کندهار 33

 8.80- 90.70 82.70 نیمروز 34

 7.60- 87.65 81.06 اوسط به سطح  کشور

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 

__________________________________________________________________________
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 8931با  8931مقایسه قیمت های روغن مایع وارداتی سال : 02ضمیمه 

 

 

والیت شماره 
 1398اوسط قیمت سالتمام 

)افغانی/کیلو گرام( 

 1397اوسط قیمت سالتمام 

 )افغانی/کیلو گرام(

کاهش یا افزایش به 

)فیصدی( 

 2.3 84.1 86.0 کابل 1

 4.2 84.4 87.9 کاپیسا 2

 7.6 81.4 87.5 پروان 3

 1.5 85.9 87.3 وردگ 4

 1.6- 96.1 94.6 لوگر 5

 21.7 73.4 89.3 ننگرهار 6

 8.1 89.4 96.6 لغمان 7

 3.7 88.4 91.6 پنجشیر 8

 4.9 83.8 87.9 بغالن 9

 2.5 87.9 90.1 بامیان 10

 9.1 87.4 95.4 غزنی 11

 9.5 87.7 96.1 پکتیا 12

 4.0 92.0 95.7 کنر 13

 0.4- 85.5 85.1 نورستان 14

 2.9 84.7 87.1 بدخشان 15

 3.7 84.6 87.8 تخار 16

 3.8 84.3 87.5 کندز 17

 5.7 81.4 86.1 بل  18

 7.0 82.3 88.0 سمنگان 19

 0.4 84.0 84.4 سرپل 20

 2.2 93.3 95.4 غور 21

 0.4 98.2 98.6 دایکندی 22

 0.1 87.1 87.2 ارزگان 23

 0.9- 87.0 86.3 زابل 24

 0.1 84.6 84.6 پکتیکا 25

 0.0 83.6 83.6 خوست 26

 7.2 81.0 86.8 جوزجان 27

 1.4 82.6 83.8 فاریا  28

 7.4 84.2 90.5 بادغیس 29

 4.5 82.9 86.7 هرات 30

 3.5 88.7 91.8 فراه 31

 9.3- 86.0 78.0 هلمند 32

 0.9- 88.5 87.8 کندهار 33

 1.4- 94.4 93.0 نیمروز 34

 3.4 86.2 89.0 اوسط به سطح کشور

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 )قیمت به افغانی فی کیلوگرام( 8931: قیمت های محصوالت زراعتی طی ماه قوس سال 02ضمیمه 

 

 

 

 

 ماش  جواری  وارداتی برن   محلی برن   وارداتی ردآ  وطنی آرد  وارداتی گندم  محلی گندم والیات ره شما

 72.83 21.73 91 49.63 31.97 29.53 24.45 26.27 کابل 1

 70.95 20 75.69 35.95 31.67 31.8 28 27.62 کاپیسا 2

 75 20.95 84 35.23 33.07 29 27.02 26.66 پروان 3

 93.33 29.5 76.67 52.8 31.88 30.67 25.2 25.2 وردگ 4

 82.6 24.47 84.33 50.67 31.6 29.43 27.57 26.42 لوگر 5

 69.13 18.2 70.47 28.57 31.63 29.56 25.63 25.4 ننگرهار 6

 69.13 17.97 69.47 30.6 31.38 30.06 24.78 24.88 لغمان 7

 77.5 22.07 91.19 47.38 35.5 31.36  28.18 پنجشیر 8

 69.09 22.23 83.5 35.9 31.5 28.05  26.19 بغالن 9

 63.33  98.67 50.47 32.53 27.33 22.85 24.52 بامیان 10

 80.95 27.38 79.07 48.57 31.92 30 27.14 27.14 غزنی 11

 72.57 24.2 75.43 44 32.5 31 25.68 25.45 پکتیا 12

 90 20.7 74.67 61 32.67 30.73  26 کنر 13

  12.67 80 50 35.17 25  20 نورستان 14

 71.9 26.66 84 50 34.17 25.87 21.42 22.85 بدخشان 15

 76.17 22.87 76 36.7 32.33 28.4 25.03 24.97 تخار 16

 75.8 22.4 78 36.33 32.2 27.17 24.8 25.07 کندز 17

 78.09 34.28 80.36 46.67 32.17 31.35  34.1 بل  18

 63.64 26.43 85.33 40.28 31.67 29.69  24.43 سمنگان 19

 56.43 21.78 85.33 41.9 31 27.5 23.57 25.11 سرپل 20

 86.67  90  35 30.37  22.67 غور 21

 83.33 31.42 87.33  35.67   32.85 دایکندی 22

 60.3 22.26 69.47 61.23 27.68 27.72 21.9 24.46 ارزگان 23

 57.14 20.95 70.81 65.71 27.55 26.5 22.85 24.28 زابل 24

 65.61 22.66 66.67  31.06 29.06 23.86 25.76 پکتیکا 25

 71.57 24.57 54.4 48.81 30.85 27.39 21.42 25.05 خوست 26

 65.81 22.85 67.5 42.23 30.67 27.87 22 25.45 جوزجان 27

 74.99 20.85 88 35.71 31.17 31.69 22.97 26.18 فاریا  28

 59.17 18.54 84  32.42 25.84  23.17 بادغیس 29

 64.17 19.33 74 70.9 31.33 26.2 22.63 23.77 هرات 30

 55 18.47 77.33  31.2 27.67  24.03 فراه 31

 55.28 13.57 82.57  27.43 28  20.93 هلمند 32

 46.65 26.65 72.14 55.33 31 26 22.22 25.55 کندهار 33

 80.83 23.17 75.89  31.83 28.33  26.78 نیمروز 34

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 )قیمت به افغانی فی کیلوگرام( 8931ماه قوس سال قیمت های محصوالت زراعتی طی : 02ضمیمه 

 

 

 

 ک الو کینو انار سیب لوبیا نخود والیاتره  شما
بادنجان 

 رومی
 پیاز

 24.7 66.18 20.4 42.8 66.17 40.43 92.28 67.28 کابل 1

 21.42 56.43 17.57 31.42 52.09 33.57 81.9 76 کاپیسا 2

 18.33 48.33 16 30 46.67 36.67 79.52 73.8 پروان 3

 21.87 67.11 17.59 34.2 61.9 25.45 85.7 75.8 وردگ 4

 20.47 40.23 17.14 42.8 45.2 27.57 83.85 69.6 لوگر 5

 23.1 50.08 14.28 25.15 40.53 27.4 77.5 78.67 ننگرهار 6

 21.63 50.55 12.87 32.3 38.13 27.4 85.67 69.13 لغمان 7

 32.14 64.04 17.09 31.42 35 30 86.78 86.78 پنجشیر 8

 20.28 47.38 18.09 35 22.38 39.33 77.38 49.04 بغالن 9

 26.19 65.23 15.71 25 54.76 38.09 90.47 89.04 بامیان 10

 27.67 53.33 20 30 51.67 46.67 74.76 65 غزنی 11

 23.77 52.31 16.66 41 51.47 35.7 65.23 71.4 پکتیا 12

 23.5 47.67 17.63 21.4 43.33 29.33 90 90 کنر 13

 35.33 61.67 25 50 73.33 50 73.33 72.9 نورستان 14

 22.85 47.62 16.19 42.85 54.76 42.85 72.85 48.67 بدخشان 15

 22 76 19.5 35.5 47.67 39.17 84.5 45.1 تخار 16

 20.87 61.67 18.03 37.5 41.57 38.43 80.23 41.9 کندز 17

 20.95 56.9 17.9 25 31.43 39.28 82.14 58.33 بل  18

 22.14 66.19 18.86 28.57 48.81 37.14 81.43 47.62 سمنگان 19

 23.33 63.33 20 40 60 55 89.52 69 سرپل 20

 26.67 53.33 14.67 45 51.67 38.33 90 58.81 غور 21

 27.5 66.67 20 45 60 30 89.52 113.92 دایکندی 22

 15.49 44.47 15.9 30.65 37.12 44.8 78.19 85.71 ارزگان 23

 28.88 70.36 17.4 30.65 37.12 46.39 78.57 81.79 زابل 24

 22.66 57.21 18.37 25.07 50.13 29.83 72.76 78.73 پکتیکا 25

 25 47.62 19.28 21.42 45.35 33.65 78.25 45.73 خوست 26

 21.42 36.37 17.9 34.28 42.62 36.19 92.38 56.43 جوزجان 27

 27.5 80 26.67 37.5 70 53.33 89.04 43.62 فاریا  28

 28.33 51.67 23.33 30 51 38.17 96.67 59.17 بادغیس 29

 18.33 40 19.17 40 46.67 33.33 56.5 86.67 هرات 30

 22.37 56.67 24.03 40 33.33 33.67 85 63.64 فراه 31

 28.57 28.14 22.33 12.75 35.27 32.85 50 96.85 هلمند 32

 14.07 29.63 19.25 25.55 66.66 40.74 77.08 83.12 کندهار 33

 19 45 19.67 31.25 51.67 42.04 87.29  نیمروز 34

 



 

  
  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی                                                               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 

 گزارش ساالنه زراعتی

 1318دلو سال 
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 )قیمت به افغانی فی کیلوگرام( 8931: قیمت های محصوالت زراعتی طی ماه قوس سال 01ضمیمه 

 

 

  جامد روغن     مایع روغن  شکر   سیاه بادنجان   کدوچه    بادرن  والیاتشماره 

 74.87 91.13 41.67 50 50 41.67 کابل 1

 73 87 46.67 31.9 33.33 36.67 کاپیسا 2

 74.17 90.67 40 26.67 30 26.67 پروان 3

 75.07 90 45 28.33 31.67 35 وردگ 4

 72.9 90.47 40 26.67 30 33.33 لوگر 5

 75.6 91.83 37.4 20.24 29.77 31.47 ننگرهار 6

 72.53 97.5 36.73 26.67 33.33 38.33 لغمان 7

 70.67 93.33 50 35 36.67 30 پنجشیر 8

 70.67 88 40.67 34.76 25 20 بغالن 9

 72.08 92.67 50 43.33 40 53.33 بامیان 10

 74.37 98.67 45 36.67 40 30 غزنی 11

 75.37 96 40 40 35.23 36.27 پکتیا 12

 75.33 103.33 40 22.93 31 26.27 کنر 13

 79.17 83.33 50 42.33 41.67 35.67 نورستان 14

 72.39 90 48.33 43.33 43.33 46.67 بدخشان 15

 72.33 88 41.67 28.55 31.8 29.67 تخار 16

 71.33 88.67 42.33 28 30.83 34 کندز 17

 72.33 90 43 36.9 30 38.33 بل  18

 73.66 82.67 42.67 38.09 43.81 33.33 سمنگان 19

 71.92 84.67 43.33 45 30 43.33 سرپل 20

 77.77 96 50 30 25 33.33 غور 21

 75.04 92.71 50 43.33 46.67 40 دایکندی 22

 73.03 85.5 40.07 30.03 34.48 50.1 ارزگان 23

 67.71 85 40.14 36.74 38.4 59.25 زابل 24

 68.89 82.5 40.07 28.34 30.02 25.03 پکتیکا 25

 65.78 84.5 40.08 36.95 40.28 31.97 خوست 26

 75 90 45 45 40 37.14 جوزجان 27

 71.34 87.33 45 41.67 45 43.33 فاریا  28

 72.33 94.67 41 30 28.33 26.67 بادغیس 29

 73.27 87 41.67 20 26.67 21.67 هرات 30

 68.93 97.33 41.67 21.67 26 30.33 فراه 31

 68.75 80 40.95 13.03 33.14 28.09 هلمند 32

 69.4 88.22 40 33.33 36.67 39.63 کندهار 33

 69.33 91.67 45.17 15.92 23.08 26.83 نیمروز 34
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 )قیمت به افغانی فی کیلوگرام( 8931طی ماه قوس سال  مالداری و کود های کیمیاوی قیمت های محصوالت: 01ضمیمه 

 

 

 

 

 گوشت گوسفند گوشت گوساله گوشت گاو والیات شماره
گوشت مر  

 وارداتی
 DAPکود کود یوریا  شیر مایع

 54 26 50 150 400 390 340 کابل 1

 53 26 40 130 370 350 300 کاپیسا 2

 46 28 40 120 350 340 330 پروان 3

 58 26 30 160 350 350 300 وردگ 4

 60 29 30 140 350 350 300 لوگر 5

 42.5 24.5 45 125 400 300 275 ننگرهار 6

  24 50 150 300 300 250 لغمان 7

 56 26 38 165 350 350 300 پنجشیر 8

 50 23 37 185 350 330 300 بغالن 9

 54 27 50 160 350 330 300 بامیان 10

 54 24.5 40 195 360 350 300 غزنی 11

 50 25 45 150 380 350 280 پکتیا 12

 46 25 45 140 300 275 250 کنر 13

  44  150 350  300 نورستان 14

 70 30 30 150 350 300 250 بدخشان 15

 52 24 40 150 300 300 240 تخار 16

 52 22.4 20 130 300 300 280 کندز 17

 58 25 30  350 350 300 بل  18

 51 22 30 120 350 350 280 سمنگان 19

 50 25 28 120 300 300 280 سرپل 20

 36 26  190 302 300 280 غور 21

 60 31  180 330 300 280 دایکندی 22

 48.3 26.5 38  318 250 250 ارزگان 23

 55 22 30 130 370 270 250 زابل 24

 63 34 61 153 355 305 280 پکتیکا 25

 48 26 41  317 250 250 خوست 26

  24.5 28 120 350 350 300 جوزجان 27

 40 22 25 190 350 330 300 فاریا  28

 60 40 40 120 400 330 280 بادغیس 29

 44 18.6 30 120 420 320 280 هرات 30

 55 25 40 195 360 350 300 فراه 31

 43 22 35 120 380  280 هلمند 32

 60 40 40 120 380 320 280 کندهار 33

 52 28 35 120 300  280 نیمروز 34
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 جدول تعداد پروژه های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری   :21 ضمیمه

 

 

هدف پروژهمحل تطبیقاسم پروژهشماره

1)ADF(صندوق انکشاف زراعت 
بامیان, بلخ, سرپل, ننگرهار, 

هرات, کابل, کاپیسا, کندهار

صندوق انکشاف زراعتی)ADF(  ذریعه وساطت کنندگان مالی 

چون بانکها، نهاد های قرضه های کوچک، کاروبار های زراعتی، 

انجمن های دهاقین و کوپراتیف ها، برای دهاقین بازرگانی قرضه 

فراهم می سازد.

2
احداث قوریه جات خانگی در والیات 

پکتیا پکتیکا و خوست
پکتیا, پکتیکا, خوست, کابل

 ترویج نهالستاهای خانګی  تولید نهاالی جنګالت چارمغز و 

جلغوزه در والیات خوسُت پکتیا و پکتیکا

10 والیتاحیا و اعمار ذخایر استراتژیک  گندم3
اعماروترمیم گدام های ذخایر استراتیژیک غله جات جهت 

نگهداری غله جات و توزیع آن برای متضررین حوادث میباشد.

4
احیاء ، توسعه و مراقبت فارمهای 

تحقیقاتی، ترویجی و تولیدی
احیا توسعه و مراقبت فارم های تحقیقات16 والیت

5
اعمارکمپلکس سرد خانه های 

عصری
جلوگیری از ضایعات محصوالت زراعتی بعداز رفع حاصلپروان

6
انکشاف زراعت در ولسوالی های 

)Border Project(سرحدی
انکشاف سکتور زراعت در والیت های سرحدی وکم انکشاف یافتهولسوالی های سرحدی

7
ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت 

غذایی
34 والیت

بهبود بخشیدن مصونیت غذائی و رشد اقتصادی خانواده های 

بیوه و بی بضاعت و اسیب پزیر در ضاطق شهری٫ صومه شهر 

وروستاها.

8
برنامه  انکشاف مالداری وصحت  

حیوانی
34 والیت

1-بلندرفتن سطح تولید محصوالت حیوانی از نگاه کیفی 

2- کاهش واردات 

3- بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران

9
برنامه  حمایت از پروگرام ملی 

)SNAPP2( اولویت های دوم

بغالن, بلخ, پروان, لوگر, 

ننگرهار, هرات, کابل

انکشاف، بهبود واصالح مصؤنیت غذایی و کمک به وضعیت 

اقتصادی خانواده های بی بضاعت روستایی

10
برنامه زیربنای مارکیت زراعت 

)AMIP(
انکشاف رشد زراعتبلخ, هرات, کابل, کندز

11
برنامه سرمایه گذاری انکشاف 

)Tranch 2( منابع آبی
کندز

 کاهش فقر در والیات تخار و کندز از طریق بلند بردن محصوالت 

زراعتی و اصالح سیستم آبیاری

12
برنامه ملی باغداری و مالداری 

)NHLP(
34 والیت

ترویج نمودن عملیات های پیشرفته زراعتی توسط دهاقین مورد 

نظر پروژه باتطبیق نمودن ترویجی یک سیستم خدمات زراعتی 

دهقان محور وحمایت ازسرمایه گذاری میباشد.

13
برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به 

اشتراک جامعه
34 والیت

تنظیم جنگالت، آبریزه ها، علفچرها، نباتات طبی و وحشی و 

ساحات با ارزش ایکالوژیکی با استفاده از شیوه های مناسب

تقویه ظرفیت زنجیره ارزش زنبورداری در افغانستانپروژه  انکشاف زنبورداری14

15
پروژه انکشاف امور کوچی ها مربوط 

 وزارت زراعت
16 والیت

حمایت مردم کوچی و تحفظ حیوانات کوچی ها از خطر امراض و 

حشرات

فاریابپروژه آبیاری اندخوی16

26 والیتپروژه آبیاری وذخایرکوچک آب17

بلند بردن حاصیالت و تولیدات زراعتی و از بین بردن فقر اقتصادی 

از طریق بازسازی تمام زیر ساخت های آبیاری, استفاده موثر از 

آب و توسط ساحات زراعتی.

کابلپروژه ترویج زراعت در اراضی خشک18

19
پروژه تقلیل خطر از تغیر اقلیم 

)CDRRP(
جوزجان, ننگرهار

هدف این پروژه بهبود امادگی و توافق پذیری جوامع روستانی در 

برابر خطرات حوادث ناشی از تغیر اقلیم

20
پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری 

)HVCDSP(
لغمان, ننگرهار, کنر

.رشد و بهبود زیر بنای ها و تسهیل زیجیره ارزش محصوالت 

باغداری - رشد و ارتقای ظرفیب ملی برای انکشاف صادرات 

محصوالتم باغداری

بدخشان, تخار, کندزپروژه حوزه دریایی پنج آمو21
کاهش فقردر حوزه پنچ آمو ازطریق بلند بردن محصوالت زراعتی 

بااصالح سیستم آبیاری.

22
پروژه ذخایر استراتیژیک غله 

)SGRP جات)ُُ
هرات, کابل, کندهار

 اعمار سیلو های غله در چهار والیت افغانستان به منظور اطمنان 

از موجودیت غله و بهبود مصؤنیت غذایی.

23
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک 

CLAP مردم
کاهش فقر و بهبود در تتامین مصونیت غذایی7 والیت

24
پروژه زیرساخت های آبیاری  کانال 

)NVDA( ننگرهار
بلخ, ننگرهار

تمویل هرینه های مالی برای بازسازی واصالح سیستم فعلی 

آبیاری وتوسعه وبهبود بخشیدن به منابع آب وزیرساخت های آن.

25
پروژه عوامل تولید زراعتی 

)AAIP( افغانستان
34 والیت

هدف پروژه عبارت از نهادی نیرومند به خاطر مصونیت و اطمینان 

عوامل زراعتی و تولید تخم بذری گندم بطور پایدار میباشد.

پروژه های انکشافی والیتی26
بدخشان, سمنگان, ننگرهار, 

کندهار

27
پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف 

)CBARD-E روستایی)شرق
ننگرهار

معرفی و تقویت زنجیرۀ ارزشی محصوالت ارزشمند زراعتی، 

دریافت مارکیت مناسب و نیز اعمار و بازسازی زیر ساختار های 

زراعتی منجمله تسهیالت آبیاری و نگهداری محصوالت زراعتی

28
پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف 

)CBARD-W روستایی)غرب 
بادغیس, فراه

معرفی و تقویت زنجیرۀ ارزشی محصوالت ارزشمند زراعتی، 

دریافت مارکیت مناسب و نیز اعمار و بازسازی زیر ساختار های 

زراعتی منجمله تسهیالت آبیاری و نگهداری محصوالت زراعتی

29

پیشبینی وضع زراعت، هواشناسی 

زراعتی ، تقویت سیستم 

تکنالوژیهای معلوماتی واحصاییه 

زراعتی

بدخشان, خوست, لغمان, 

مقام وزارت, کابل, کاپیسا

ایجاد سیستم تنظیم معلومات وانکشاف سیستم جغرافیائی 

برای جمع آوری تهیه وتنظیم گزارشات بمنظوربهبود ساختن پالن 

های انکشافی زراعتی

30
تقویه و انکشاف زراعت در زون غرب 

SARD(
انکشاف زراعت در مناطق و محالتهرات

31)OFWMP( 21 والیتتنظیم آب در مزرعه
 بهبود وازیاد حاصالت زراعتی درساحه پروژه ازطریق بازسازی 

زیربناهای شبکه آبیاری ومدیریت استفاده موثرازآب.

32
تهیه و توزیع تخم های بذری و 

کودهای کیمیاوی
34 والیت

افزايش سطح تولیدات زراعتی )گندم( ازلحاظ کمی وکیفی 

مطابق با معیار های جهانی،  بهبودوضع معیشت دهاقین و 

تامین مصئونیت غذایی پایدار در کشور

33
توسعه سرمایه گذاری و بازاریابی 

محصوالت زراعتی
کابل

توسعه و انکشاف بازار یابی محصوالت زراعتی و بلند بردن سطح 

درامد زارعین کشور

34 والیتتوسعه کشت پخته و زعفران34

هدف عمده واساسی از اجرای طرح این خواهد بود که عالوه 

برایجاد اشتغال درسکتور زراعت تجارت وترانسپورت دهاقین 

حداقل 12والیت وحداکثر24 والیت خشک وکم آب افغانستان 

ازبهبود معیشت وسطح بهتر اقتصادی برخوردار گردیده مصونیت 

غذایی شان تامین خواهد شد وآنان دررشد اقتصاد ملی وتقلیل 

فقرازطریق انکشاف موثر فعالیت پایدار سکتورهای فرعی زراعت 

سهم بارزخواهندداشت.

کابلکمر بند سبز کابل35

ایجاد فضای سبزدر ساحه 10000 هکتار زمین با غرس نهال غیر 

مثمر و کشت 38085 کیلو گرام تخم مختلف النوع بته وعلوفه در 

مدت 11 سال بخاطر بهبود محیط زیست وایجاد فضای سبز در 

شهر کابل.

36
مبارزه همه جانبه علیه آفات 

وامراض نباتی و حیوانی
34 والیت

بلند بردن تولیدات ومحصوالت زراعتی ازطریق کنترول همه جانبه 

آفات وامراض نباتی


