
هفته نامه دهقان،  شماره یکصدوده، شنبه 1۲ میزان 1399 

هفته نامهدهقاندهقان
زراعت معیاری؛ دستیابی به بازار جهانی

د کرنـې او د خـوړو خـوندیتـوب
 بېـړنـۍ پروژه پرانیـستل شــوه

وزارت زراعت
باز هم در اطالع رسانی اول شد

MAIL`s PHOTO دریم مخ

ــان شــفافیت افغانســتان  ــر اســاس یــک گــزارش تحقیقــی کــه دیده ب ب

دربــاره ی تطبیــق قانــون دست رســی بــه اطالعــات، تهیــه کــرده اســت، 

وزارت زراعــت جایــگاه اول اطالع رســانی را در میــان نهادهــای دولتــی 

بــه دســت آورد. از آن خــود کــرد و کلیــد طالیــی اطالع رســانی را 

ــان شــفافیت افغانســتان گفــت: »مــا  ــی رییــس دیده ب ســیداکرام افضل

ــان،  ــن می ــم، در ای ــی کردی ۲۰ اداره را بررس

ــگاه  ــا گرفــن ۴۷ منــره، جای وزارت زراعــت ب

اول را در اطالع رســانی از آن خــود کــرد.«

وزارت  کــه  گفــت  افضلــی  آقــای 

اســت  کــرده  کار  خــوب  بســیار  زراعــت 

شــود. الگــو  ادارات  دیگــر  بــرای  بایــد  و 

کمیســیون  رییــس  بهــادری  عین الدیــن 

هــزار ســند مختلــف  نــر ۸۰  کــه  اطالعــات گفــت  بــه  دسرتســی 

اطالع رســانی  در  بــزرگ  تحــول  یــک  زراعــت  وزارت  وب ســایت  در 

رشــد  اطالعــات،  بــه  »دست رســی  گفــت:  بهــادری  آقــای  اســت. 

زراعــت  وزارت  در  کــه  کارهایــی  مــی آورَد.  میــان  بــه  اقتصــادی 

شــود.« کاپــی  نهادهــا  دیگــر  ســوی  از  بایــد  گرفتــه،  صــورت 

در  فرهنــگ  و  اطالعــات  وزارت  رسپرســت  زهیــر،  محمدطاهــر 

بــرای  زمینه ســازی  بــا  زراعــت  وزارت  کــه  گفــت  برنامــه  ایــن 

حــق  بخشــیدن  تحقــق  ضمــن  مــردم،  بــرای  اطالع رســانی 

اســت. کــرده  ترویــج  را  دیجیتالــی  حکومــت  شــهروندان، 

ایــن  در  زراعــت  وزارت  رسپرســت  و  نامزدوزیــر  احــدی  انوارالحــق 

بــه  را  اول  جایــگاه  زراعــت  وزارت  کــه  »خوشــحامل  گفــت:  برنامــه 

بــه  جایــگاه  ایــن  »کریدیــت  گفــت:  احــدی  آقــای  آورد.«  دســت 

بــه  هم چنــان  می رســد،  زراعــت  وزارت  ســخنگوی  رســتمی  اکــر 

مبــارک  می گویــم،  مبــارک  برای شــان  کــه  قبلــی،  صاحــب  وزیــر 

می کنــم.« تشــکر  خــود  مطبوعاتــی  تیــم  از  هم چنــان  باشــد. 

وزارت  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  زراعــت  وزارت  رسپرســت 

داشــن  کــه  گفــت  می کنــد،  اطالع رســانی  چگونــه  زراعــت 

اســت. موثــر  اطالع رســانی  در  تخنیکــی  تیــم  و  آماده گی هــا 

ــات  ــه اطالع ــد ب ــق دارن ــردم ح ــد: »م ــادآور گردی ــه ی ــدی در ادم ــای اح آق

باشــد،  پنهــان  مــردم  از  نبایــد  چیــزی  باشــند،  داشــته  دست رســی 

رســانه ها  باشــند،  داشــته  دست رســی  اطالعــات  بــه  بایــد  مــردم 

ارزیابــی  رســانه ها  بــا  حکومــت  کارکــرد  هســتند.  چهــارم  قــوه ی 

اســت.« شــفاف  حکومــت داری  بنیادهــای  این هــا  می شــود، 

رسپرســت وزارت زراعــت، در کنــار اطالع رســانی بــرای بخــش امــراض 

نیــز  عامــه  نــرات  روی  دیجیتالــی،  اطالعــات  و  باغــداری  حیوانــی، 

زراعــت  وزارت  اطالع رســانی  بخــش  را  اول  جایــگاه  و  می کنــد،  کار 

اســت. آورده  دســت  بــه  مــردم  عــام  بــه  اطالع رســانی  خاطــر  بــه 

بایــد گفــت در ایــن گــزارش، کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و 

خدمــات ملکــی بــا گرفــن ۴۲ منــره دوم و اداره ی تــدارکات ملــی بــا 

ــت. ــده اس ــوم ش ــی س ــت بررس ــای تح ــان نهاده ــره در می ــن ۴۱ من گرف
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اطالع رسانی بهرت، جایگاه برتر

بــا هفتــم میــزان ۱۳۹۸، روز جهانــی  برابــر  ۲۸ ســپتامرب، 
دست رســی آزاد بــه اطالعــات بــود و وزارت زراعــت توانســت 
در یــک بررســی و تحقیــق، جایــگاه اول اطالع رســانی را 
ــاره ی  ــازد. درب ــود بس ــه ای از آن خ ــاد بودج ــان ۲۰ نه در می
اهمیــت دست رســی بــه اطالعــات در یــک نهــاد بایــد گفــت 
کــه اگــر ایــن دست رســی بــه ایجــاد شــفافیت منی انجامــد و 
زمینــه ی کاهــش فســاد را فراهــم منی کنــد، مســلامً در جایــی 

ــص دارد. نق
اطالع رســانی و دست رســی بــه اطالعــات در یــک نهــاد، 
ــا فســاد اســت. مقولــه ی مشــهوری  بنیــاد شــفافیت و مبــارزه ب
اســت کــه می گوینــد  »خایــن خایــف اســت«. بــه ایــن معنــا: 

ــد. ــاال منی زنن ــرده را ب ــد، پ ــان باش ــزی پنه ــه چی ــی ک زمان
بــه  آزاد  دست رســی  جهانــی  روز  از  گرامی داشــت  در   
اطالعــات در هوتــل انرتکانتیننتــال در ایــن روز جهانــی، بــاز 

هــم وزارت زراعــت جایــگاه اول را از آن خــود کــرد.
کمیســیون  موشــکافانه ی  و  دقیــق  ارزیابی هــای  از  مــا 
ــای  ــفافیت و نهاده ــان ش ــات، دیده ب ــه اطالع ــی ب دست رس
رســانه ای و خربنــگاران ســپاس گزاریم و تعهــد مــا کار بیش تــر 
و بی پاســخ نگذاشــن هیــچ درخواســت معلومــات اســت. مــا 
تــا تــوان داشــته باشــیم، در زمینــه ی آگاهی دهــی بــه مــردم 

ــیم. ــد، می کوش ــوش مبانن ــی خام ــد و چ ــی بخواهن چ
ــهروندانی  ــرای ش ــع ب ــه موق ــق و ب ــی دقی ــار اطالع ده در کن
ــی  ــی را پ ــات کنش ــر اطالع ــا ن ــد، م ــت می کنن ــه درخواس ک
ــه ایــن باوریــم کــه بایــد همــه ســاله،  گســرتش می دهیــم و ب
ــا  ــم ت ــش بدهی ــود افزای ــم خ ــه زع ــی را ب ــیجن دموکراس اکس
گــردش آزاد اطالعــات در حــوزه ی مــا همــواره گســرتده 

باشــد.
کســانی کــه دربــاره ی ارایــه ی خدمــات وزارت و پروژه هایــش 
می خواهنــد،  شــفاهی  معلومــات  حضــوری  صــورت  بــه 
ــط  ــرت رواب ــا در دف ــت ها و پروژه ه ــی ریاس ــده گان متام مناین
همــه ی  بــه  می تواننــد  وزارت  دروازه ی  دهــان  در  عامــه 
دست رســی  هســتند،  مســتحق اش  خدماتــی  و  اطالعــات 

ــند. ــته باش داش
از جانــب دیگــر، چندیــن سیســتم معلوماتــی دیگــر در بخــش 
سیســتم های معلوماتــی وب ســایت وزارت زراعــت ایجــاد 
ــط،  ــای مرتب ــذاران و نهاده ــان، رسمایه گ ــت. محقق ــده اس ش
می تواننــد از ایــن سیســتم ها بــرای دریافــت معلومــات مــورد 
نیازشــان بــدون پروســس و زمان بــری از جانــب مــا، اســتفاده 

کننــد.
ــن  ــه ی آنالی ــک و کتاب خان ــیف الکرتونی ــا، آرش ــک دیت بان
بخــش  در  شــده  ایجــاد  مزیت هــای  دیگــر  از  زراعتــی 
و  زمینه هــا  کــه  اســت  زراعــت  وزارت  در  اطالع رســانی 
ظرفیت هــای دست رســی بــه اطالعــات را بهــرت و بیش تــر 

ــت. ــرده اس ک
 ۳۴( دومــی  واحدهــای  در  اطالع رســانی  مراجــع  ایجــاد 
والیــت( و کارکــرد آنــان و گزارش دهــی آنــان، از دیگــر 
ــت. ــت اس ــانی در وزارت زراع ــش اطالع رس ــا در بخ مزیت ه

بــا ایجــاد دفــرت روابــط عامــه دیگــر مراجعــان دفــرت بــه دفــرت 
بــرای ســپری کــردن بوروکراســی حاکــم اداری منی گردنــد و 
احتــامل اذیت شدن شــان بســیار بســیار پاییــن آمــده اســت. 
مســوول  بــه  را  سندهای شــان  و  درخواســت ها  مراجعــان 
ــد،  ــه بع ــپارند. از آن ب ــه می س ــط عام ــرت رواب ــش در دف بخ
ــود  ــه دوش خ ــان ب ــا و سندهای ش ــس کاره ــوولیت پروس مس

ــت. وزارت اس
ــث  ــت باع ــا در وزارت زراع ــاال قرارداده ــات و ح ــر اطالع ن
ــه  ــود. هم ــی ش ــر بازبین ــا بیش ت ــه قرارداده ــت ک ــده اس ش
ســاله و در هــر فصــل، کارکردهــای بخــش تفتیــش داخلــی، 
ــر  ــاد و دیگ ــا فس ــارزه ب ــل مب ــالن عم ــق پ ــا از تطبی گزارش ه
ــفافیت و  ــه در ش ــود ک ــر می ش ــایت ن ــم در وب س ــوارد مه م

اطالع رســانی اهمیــت ویــژه ای دارد.
مــا بــه کارهای مــان بــرای بهبــود زمینه هــای دست رســی 
و  ایجــاد شــفافیت  بــه  و  ادامــه می دهیــم  معلومــات  بــه 
را  آینــده  و  داریــم  بــاور  طریــق  ایــن  از  حســاب دهی 

می خواهیــم.  حــال  از  پاکیزه تــر  و  شــفاف تر 
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پکتیا کې یوشمېر زعفران کار بزګران وروزل شول

پکتیا کې د یوې سرتې سړې خونې رغنیزې چارې په چټکۍ رسه روانې دي

ننګرهار کې په یو شمېر بڼوالو د بڼوالۍ اړونده توکي ووېشل شوې

هلمند کې ۱۲۰۰ مټریک ټنه د غنمواصالح شوي تخمونه تولید شوي دي

ــاتنې  ــبو د س ــوو او س ــازه مې ــت د ت ــا والی د پکتی
پــه پــار د یــو زر او ۵۰۰ ټنــه پــه وړتیــا رسه د 
یــوې ســرتې او معیــاري ســړې خونــې د جوړولــو 
چــارې  رغنیــزې  چــې  شــوې،  پیــل  چــارې 
یــې څــه بانــدې ۱۵ ســلنه بشــپړ شــوي دي.

ــا والیــت د احمــد  ــه چــې د پکتی دغــه ســړه خون
ابــاد پــه ولســوالۍ کــې جوړیــږي، د یــو زر او 
ــري. ــا ل ــاتنې وړتی ــبو د س ــوو او س ــه مې ۵۰۰ ټن

د پکتیــا والیــت د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ 
ــړه  ــه س ــي، دغ ــد وای ــن مومن ــس محمدالدی ریی
ــن او  ــوا ډیزای ــه خ ــې وزارت ل ــې د کرن ــه چ خون
د مــي پراختیــا رشکــت لــه خوایــي د جوړلــو 

د ننګرهــار د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاســت 

ــن،  ــت د کــوټ، رودات، اچی ــه خــوا ددې والی ل

چپرهــار، شــېرزاد او خوګیاڼــو ولســوالیو پــه ۶۴۰ 

بڼوالــو د بڼوالــۍ اړونده توکي وېشــل شــوي دي.

دغــه توکــي، د کرنــې وزارت د کرنــې د ودې 

 »CBARD  « پــروژې  پراختیــا  کلیــوايل  او 

وېشــل  بڼوالــو  هغــو  پــه  همــکارۍ  پــه 

خــوا  لــه  پــروژې  دیــادې  چــې  دي،  شــوي 

دي. شــوي  جــوړ  هــم  بڼونــه  مېــوو  د  ورتــه 

د ننګرهــار د کرنــې ریاســت چارواکــي وایــي، چې 

پــه دغــو وېشــل شــویو توکــو کــې د دوا شــیندنې 

» PRR«پمــپ، د ښــاخری لــوی او واړه قیچــې، 

د ښــاخری اره، عینکــې، دستکشــې، مــوزې، د 

مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د  هلمنــد  د 

والیــت  ددې  چــې  وایــي،  چارواکــي  ریاســت 

کرونــدو  لــه   تخمونــو  شــویو  اصــالح  د  غنمــو  د 

د  ټنــه  مټریــک   ۲۰۰ او  زر  یــو  ســږکال  څخــه 

دي. شــوي  تولیــد  تخمونــه  شــوي  اصــالح  غنمــو 

ــدارۍ رییــس زملــی  ــو او مال ــې، اوبولګول ــد دکرن د هلمن

الکــو وایــي، چــې پــه دې والیــت کــې د غنمــو د اصالح 

شــوي تخمونــو د تولیــد پــه موخــه د غنمــو اووه بېالبېــل 

ډولونــه یــا ورایټــۍ کــرل شــوي ؤ، چــې لــه دغــو کروندو 

څخــه یــو زر او ۲۰۰ مټریــک ټنــه د غنمــو اصالح شــوي 

تخمونــه، چــې ۱۲۰ مټریــک ټنــه یــې بنیــادي او ۱۰۸۰ 

مټریــک ټنــه یــې تصدیقــي دي تولیــد شــوي دي.

 ۲۰۰ او  زر  یــو  ټــول  خــره  پــه  الکــو  ښــاغي  د 

ــې  ــوار ک ــه البراټ ــه پ ــوي تخمون ــق ش ــک تصدی مټری

تجزیــه شــوي، پــه بوجیــو کــې یــې ټــګ منرونــه 

دي. شــوي  ورکــړل  ورتــه  رسټفکیټونــه  او  نصــب 

د هلمنــد دکرنــې رییــس دغــه راز وویــل، چــې پــه 

د پکتیــا د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ ریاســت وایي، 
چــې پــه دې والیــت کــې ۶۰ زعفــران کاران د زعفرانــو، 
کرکېــي، پاللــو، راټولولــو، پروســس او بســته بنــدی او د 
زعفرانــو د کرنیــزو عملیاتــو پــه برخــه کــې وروزل شــول.

د پکتیــا والیــت د کرنــې رییــس انجنیــر محمــد الدیــن 
مونــد وویــل، چــې د زعفرانــو پروســس او بســته بنــدی د 
زعفرانــو پــه کیفیت او بیه کې رغنده رول لري او زعفران 
ــري. ــه ول ــې الزم مهارتون ــه ک ــه دې برخ ــد پ کاران بای

د  زعفرانــو  د  پکتیــا  چــې  وویــل،  مومنــد  ښــاغي 
دې  پــه  او  لــري  هــوا  مناســبه  پــار  پــه  کرکېــي 
والیــت کــې زعفــران د کمیــت او کیفیــت لــه پلــوه 
ــه  ــه زیات ــړي. هغ ــل ورک ــې، ښــه حاص ــوالی يش چ ک
کــړه، چــې د پکتیــا زعفــران ښــه بــازار هــم لــري.

چــارې پرمــخ وړل کیــږي د جوړولــو چــارې یــې د 
کامپلیکــس پــه بڼــه، د پکتیــا والیــت د احمدابــاد 

ــور اړیــن  ــو توکــي او یوشــمېر ن ــو راټولول حاصالت

توکــي شــامل دي، چــې د عــري بڼوالــۍ د 

ترویــج پــه موخــه پــر بڼوالــو وېشــل شــوي دي.

ددغــو مرســتو د وېــش موخــه د بڼوالــو مالتــړ 

دې والیــت کــې د یــوزر او ۲۰۰ مټریــک 

بــه  ډلــې  لــه  غنمــو  شــویو  اصــالح  ټنــه 

۸۵۰ مټریــک ټنــه یــې ددې والیــت پــه 

ــې  ــه ی ــور ب ــې ن ــو او پات ــو او ځمکوال بزګران

ــږدول يش. ــه ولې ــو ت ــورو والییتون یوشــمېر ن

پــه ولســوالۍ کــې پیــل شــوې. ددې ســړې خونــې 
ــۍ ده.  ــه افغان ــت ۱۸۰ میلیون ــز لګښ ــو ټولی د جوړول
دغــه ســړه خونــه پــه ملریــز برېښــنا هــم ســمبالیږي.

د پکتیــا د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ رییــس 
محمدالدیــن مومنــد وایــي، چــې ددې یــو زر او 
ــه دوو  ــارې پ ــو چ ــې د جوړول ــړې خون ــي س ۵۰۰ ټن
پــه خــره ددې  د هغــه  بشــپړیږي.  کــې  کلونــو 
ــاره  ــو لپ ــې د دوو کلون ــو ک ــه جوړول ــې پ ــړې خون س
هــره ورځ یوشــمېر کســانو تــه د کار زمینــه هــم 
ددې  چــې  وویــل،  راز  دغــه  هغــه  برابریــږي. 
ــې ۳۰  ــه د ورځ ــته ب ــدو ورس ــر جوړې ــې ت ــړې خون س
کســانو تــه د تلپاتــې دنــدې زمینــه هــم برابــره يش.

لرونکــو  ارزښــت  لــوړ  د  پیاوړتیــا،  اقتصــادي  او 

کــې  والیــت  دې  پــه  او  دودول  توکــو  کرنیــزو 

دي. کــول  معیــاري  محصوالتــو  د  بڼوالــۍ  د 

کــوی،  ځلــې  هلــې  ریاســت  دکرنــې  ننګرهــار  د 

او  وېــش  پــه  توکــو  عــري  د  بڼوالــۍ  د  چــې 

لــوړ  وړتیــا  بڼوالــو  د  رسه  پروګرامونــو  روزنیــزو 

ښــه  او  ډېــر  محصــوالت  بڼونــو  د  دوی  د  او 

يش  زیــات  عوایــد  بڼوالــو  د  هــم  چــې  کــړي، 

هــم بزګــران مــروع کرکېــي تــه مخــه کــړي.

بڼــوال  شــوي  برخمــن  څخــه  توکــو  دغــو  لــه 

مننــي  د  څخــه  هلوځلــو  لــه  وزارت  کرنــې  د 

د  بڼوالــۍ  د  چــې  وکــړه،  ژمنــه  ترڅنــګ 

ــوي. ــې ک ــې ځل ــار هل ــه پ ــوايل پ ــو د زیات حاصالت

ــو د اصــالح،  ــې ریاســت د تخمون ــد دکرن د هلمن

ترویــج او تکثیــر پــه برخــه کــې کار کــوي ترڅــو 

لــه همــدې الرې بزګــرو تــه ســامل او ښــه کیفیت 

ــه یــې  ــه مخــې ب ــه ورســوي چــې ل لرونکيتخمون

پــه حاصالتــو کــې د پــام وړ زیاتوالــی رايش.
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د کرنې او د خوړو خوندیتوب بېړنۍ پروژه پرانیستل شوه
او  کرنــې  د  خــوا  لــه  وزارت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د 

پــه  ډالــرو  میلیونــه   ۱۰۰ د  پــروژه  بېړنــۍ  خوندیتــوب  خــوړو 

شــوه. پرانیســتل  کــې  والیتونــو   ۳۴ پــه  هېــواد  د  ارزښــت 

نومانــد  او  رسپرســت  وزارت  کرنــې  د  نــن  پــروژه،  دغــه 

شــوه. پرانیســتل  خــوا  لــه  احــدي  انوارالحــق  ډاکټــر  وزیــر 

دغــه دوه کلنــه پــروژه د نړیــوال بانک او د افغانســتان د بیارغونې صندوق 

لــه خــوا متویلیــږي او د ۲۰۲۲ ام کال پــه اګســټ کــې پــای ته رســیږي.

لــه  چــې  ده،  ډالــر  میلیونــه   ۱۰۰ بودیجــه  ټولیــزه  پــروژې  ددې 

 « صنــدوق  بیارغونــې  د  افغانســتان  د  یــې  میلیونــه   ۴۵ ډلــې  دې 

لــه خــوا متویلیــږي. بانــک  ARTF« او ۵۵ میلیونــه یــې د نړیــوال 

پــه هغــه غونــډه کــې، چــې پــه همــدې موخــه جــوړه شــوې وه د کرنــې 

وزارت رسپرســت او نومانــد وزیــر ډاکټــر انوارالحــق احــدي وویــل، 

چــې کرنــې وزارت بــه ددې پــروژې لــه الرې د اوبولګولــو د کانالونــو او 

چکډمونــو پــر بیارغونــې او احیــا، بزګرانــو لپــاره د اصــالح شــویو تخمونــو 

چمتــو کــول، تولیــد او وېــش، پــه بزګرانــو د کرنیــزو توکــو وېــش، د اوړو 

ــې  ــکارۍ، ممیزخون ــي هم ــوړول او تخنیک ــاوې ل ــو وړتی ــدو د ټولن د ژرن

ــړي. ــز وک ــو مترک ــر جوړول ــو پ ــو زېرمتونون ــازو او کچال ــوړول او د پی ج

ــې  ــد د کرن ــې وزارت اړون ــې د کرن ــوې، چ ــاکل ش ــره ټ ــه خ ــه پ د هغ

ــو  ــر راتلونک ــدو رسه ت ــي کې ــه پ ــروژې پ ــۍ پ ــوب بېړن ــوړو خوندیت او خ

او  ورغــول يش  بیــا  او  احیــا  کانالونــه  اوبولګولــو ۱۸۰  د  کلونــو  دوو 

د کانالونــو د بیارغونــې د مدیریــت لــه الرې پــه ټولیــزه توګــه څــه 

ــدې رايش. ــښ الن ــر پوښ ــي ت ــې د کرکې ــاره ځمک ــدې ۸۵ زره هکټ بان

ــا  ــه کودت ــې ل ــي د اووم ــړه: »د غوی ــه ک ــر انوارالحــق احــدي زیات ډاکټ

څخــه مخکــې، د داوودخــان پــه دوره کــې مــوږ څــه بانــدې ۳.۲ 

ــون  ــم میلی ــو نی ــږدې ی ــودې او ن ــې درل ــزې ځمک ــاره اوبی ــون هکټ میلی

ــې  ــي ځمک ــي وړ للم ــو د کرکې ــدل، خ ــه کې ــې کرکېل ــو ک ــي ځمک للم

څــه بانــدې اووه میلیونــه هکټــاره ځمکــه وه. خــو لــه بــده مرغــه د 

دوامــدارو جګــړو پــه پایلــه کــې زمــوږ کرنیــزې ځمکــې ډېــر کــم 

ــران  ــو کــې حکومــت او ډون ــرو کلون ــه تې ــر دې، چــې پ ــره پ شــو. رسبې

زمــوږ کرنیــزې  بیــا هــم  پاملرنــه کــړې،  ډېــره  تــه  کرنــې ســکټور 

ځمکــې د داوود خــان د دورې کچــې تــه نــه ده رســېدلې او اوس 

مهــال نــږدې ۲.۵ تــر ۲.۶ میلیــون هکټــاره اوبیــزې ځمکــې لــرو.«

د کرنــې وزارت رسپرســت او نومانــد وزیــر زیاتــه کــړه، چــې د کرنــې 

او د خــوړو خوندیتــوب بېړنــۍ پــروژه، افغانســتان رسه مرســته کــوي، 

ــه  ــه ورســیږي. هغ ــوه ځــان بســیاینې ت ــه پل ــو ل ــزو محصوالت چــې دکرنی

وویــل، چــې اوس مهــال افغانســتان دکال نــږدې یــو نیــم میلیــون 

وارداتــو  ددغــو  خــو  واردوي،  بهــره  لــه  اوړه  او  غنــم  ټنــه  مټریــک 

يش. زیــات  ځمکــې  کرنیــزې  اوبیــزې  بایــد  پــار  پــه  مخنیــوي  د 

ــو  ــي رسچین ــو او طبیع ــې وزارت د اوبولګول ــه همــدې حــال کــې، د کرن پ

ــل،  ــر محــال ووی ــا پ ــه د وین ــډې ت ــوري غون ــه غف مرســتیال حشــمت الل

چــې ســږکال د هېــواد کرنیــز محصــوالت نــږدې ۱۵ ســلنه زیــات شــوي 

دي. ښــاغلی غفــوري وویــل، چــې د کرنــې او دخــوړو خوندیتــوب بیړنــۍ 

ــته  ــې مرس ــه ک ــه برخ ــوايل پ ــو د زیات ــزو محصوالت ــواد کرنی ــروژه د هې پ

کــوي. دکرنــې وزارت د اوبولګولــو او طبیعــي رسچینــو مرســتیال دغــه 

راز وویــل، چــې د نــوي پــروژې پــه پــي کېــدو رسه ډېــر کاري فرصتونــه 

ــوږ  ــو رسه م ــي کول ــه پ ــروژې پ ــل: »ددې پ ــه ووی ــږي. هغ ــه کی رامنځت

کــوالی شــو، چــې د هېــواد د ۳۴ والیتونــو پــه ډېــر شــمېر ولســوالیو 

کــې خلکــو تــه دکار زمینــه برابــره کــړو. پــه ورتــه وخــت کــې، پــه 

ــې  ــبکې ی ــې اووه زره ش ــه ډل ــبکو ل ــو د ۲۸ زره ش ــې د اوبولګول ــتان ک افغانس

ــال  ــه فع ــوه برخ ــبکو ی ــادو ش ــه د ی ــه الرې ب ــروژې ل ــې دي، ددې پ غیرفعال

ــو د  ــه د اوب ــې ب ــیمو ک ــدې س ــرت الن ــر چ ــروژې ت ــول يش او ددې پ او بیاورغ

ګټــې اخیســتنې اغېزمنتــوب ډېــر او د اوبــو د ضایعاتــو کچــه ټیــټ يش.«

دغــه راز ددې پــروژې لــه الرې تــر راتلونکــو دوو کلونــو پــورې د هېــواد پــه ۳۴ 

والیتونــو کــې پــه ۶۰۰ زره بزګرانــو ۳۰ زره مټریــک ټنــه اصــالح شــوي تخمونــه 

وېشــل کیــږي. د دوو کلونــو پــه لــړ کــې د ۳۰ زره ټنــه اصــالح شــويو تخمونــو 

پــه وېــش رسه د تــر چــرت النــدې ســیمو د غنمــو حاصــالت ۱۵ ســلنه زیاتیــږي.

څــه  توګــه  ټولیــزه  پــه  الرې  لــه  پــروژې  ددې  کــې  وخــت  ورتــه  پــه 

پــه  مېرمنــې دي  یــې کروندګــرې  زره  زره کســان، چــې ۲۲  بانــدې ۷۰۰ 

ټــاکل شــوې ده، چــې  ترڅنــګ  برخمــن کیــږي. ددې  توګــه  مســتقیمه 

مڼــو،  د  زونونــو کــې  پــه شــپږو  د هېــواد  کلونــو کــې  راتلونکــو دوو  پــه 

يش. جــوړ  ممیزخونــې  او  زېرمتونونــه  زر  بانــدې  څــه  کچالــو  او  پیــازو 

اقتصــادي  د  پــروژه  بېړنــۍ  خوندیتــوب  خــوړو  د  او  کرنــې  د 

دوو  راتلونکــو  تــر  چــې  ده،  شــوې  ټــاکل  ترڅنــګ  اغېزمنتــوب 

يش. ایجــاد  هــم  ورځــې  کاري  میلیونــه  پنځــه  نــږدې  پــور  کلونــو 
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د کرنې وزارت په ادارې غونډه کې:
د ۱۴۰۰مايل کال پر بودیجې خربې اترې وشوې

د کرنې وزارت رسپرست د کوچیانو چارو سمون له رییس رسه په کتنه کې:
کوچیانو لپاره د ښو چوپړونو د وړاندې کولو زمینې وارزول شوې

۶۵ سویابین کار در بغالن
مهارت های جدید را آموزش دیدند

د هلمند د شاتو مچیو تولید
 ۷ سلنه زیاته شوې 

۱۶ ذخیره خانه ی صفر انرژی برای پیاز و کچالو در بامیان
 به بهره برداری سپرده شد

د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت پــه ادارې غونــډه کــې د ۱۴۰۰ مــايل 

کال د بودیجــې پــر څرنګــوايل خــرې اترې وشــوې.

د کرنــې وزارت مــايل او اداري مرســتیال عبدالهــادي رفیعــي ددې بودیجــې 

پــه هکلــه اړیــن مالومــات وړانــدې کــړ او وویــل، چــې بنســټیز وړاندیزونــه 

شــتون لــري.

تــر هغــه وروســته، د کرنــې وزارت د اوبولګولــو او طبیعــي رسچینــو مرســتیال 

حشــمت الله غفــوري او یوشــمېر رییســانو د ۱۴۰۰ مــايل کال د بودیجــې او 

برنامــو پــه هکلــه معلومــات وړانــدې کــړل.

پــه دې غونــډه کــې د کرنــې وزارت رسپرســت او نومانــد وزیــر ډاکټــر 

ــړ او  ــګار وک ــر نوښــتونو ټین ــه بودیجــه کــې پ انوارالحــق احــدي د ۱۴۰۰ پ

وویــل، چــې د راتلونکــي کال پــه بودیجــه کــې بایــد نوښــتونه رامنځتــه يش 

او دغــه راز دا نوښــتونه د کرنــې او مالــدارۍ پــه برخــه کــې اغېزمنتــوب او 

ــر رسه يش. ــد ت ــام رسه بای ــه پ ــه پ ــت ت معقولی

ــو  ــي رسچین ــو او طبیع ــې وزارت د اوبولګول ــې، د کرن ــال ک ــدې ح ــه هم پ

ــوره ده،  ــل غ ــې ووی ــه ویناک ــه پ ــډې ت ــوري غون ــمت الله غف ــتیال حش مرس

ــه بودیجــه کــې د عــايل اقتصــادي شــورا تاییــد  چــې د ۱۴۰۰مــايل کال پ

در  مزرعــه«،  »روز  قالــب  در  ســویابین کاران،  بــه  آموزش دهــی 

والیــت بغــالن، توســط کارمنــدان ریاســت زراعــت بغــالن و بــا 

ــان  ــر از دهقان حضــور رییســان شــوراهاى انکشــافی محــل و ۶۵ نف

ــه پنجــم پلخمــرى برگــزار  ــدم در روســتای کهنه مســجد ناحي پیش ق

شــد.

ــه  ــو زراعتــی ب هــدف از تجلیــل ایــن روز، معرفــی تکنولوژی هــای ن

ــا یک دیگــر اســت. ــان ب ــان و در میان گــذاری تجــارب دهقان دهقان

ــت  ــت، اهمی ــت، برداش ــه کاش ــع ب ــی، راج ــه ی آموزش ــن برنام در ای

ــات داد. ــویابین معلوم ــی س ــادی و غذای اقتص

کشــت ســویابین از ســوی وزارت زراعــت و نهادهــای همــکار و 

هم ســو، بــه منظــور ایجــاد تنــوع غذایــی ترویــج می شــود

ــت  ــز والی ــو کرنی ــر ی ــه څې ــو پ ــورو والیتون ــواد د ن ــد چــې د هې هلمن
ــې او  ــې هڅ ــه ک ــه برخ ــدارۍ پ ــی او مال ــه د کرن ــال دغلت دى دا مه
هلــې ځلــې کړنــدي شــوي دي، چــې د نــورو برخــو ترڅنــګ پــه دې 
والیــت کــې د شــاتو مچیــو روزنــې کار وبــار هــم غوړېدلــی دی. پــه 
ــیدىل او  ــت را رس ــتلو وخ ــاتو ایس ــه د ش ــو څخ ــه مچی ــې ل ــد ک هلمن
ــه  ــو پ ــورو کلون ــل د ن ــو حاص ــو د مچی ــلګونو فارمون ــته س ــه د ش دلت

ــات ښــودل شــوي دي. ــه زی پرتل
د هلمنــد د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ رییــس زملــی الکــو وایــي، 
چــې ددې والیــت د شــاتو مچیــو پــه تولیــد کــې د تېــرکال پــه پرتلــه 
اووه ســلنه زیاتوالــی راغلــی دی. د ښــاغيل الکــو پــه خــره د هلمنــد 
ــه د  ــو ت ــرو او بڼوال ــت بزګ ــکارۍ ددې والی ــه هم ــت پ ــې ریاس دکرن
ــې د  ــوي دي، چ ــوړ ش ــه ج ــمېر فارمون ــر ش ــې ډې ــو روزن ــاتو مچی ش
ــره  ــۍ اوس دوه براب ــې مچ ــګ ی ــد ترڅن ــاتو د تولی ــو ش ــه کیل زرګون

ــات شــوي دي. ــر او زی تکثی
ــه ســږ  ــه دې والیــت کــې ب ــي، چــې پ ــې رییــس وای ــد د کرن د هلمن
کال ۲۴.۵ټنــه شــات تولیــد يش، چــې د تېــر کال پــه پرتلــه اووه ســلنه 
زیاتوالــی ښــیي. دا پــه داســې حــال کــې ده، چــې تېــر کال پــه هلمنــد 

والیــت کــې ۱۷.۵ مټریــک ټنــه شــات تولیــد شــوې وه.
پــه دې وروســتیو کلونــو کــې پــه هلمنــد کــې د شــاتو مچیــو د ســاتلو 
ــې د  ــت ک ــه دې والی ــې پ ــان، چ ــمېر کس ــه ش ــړې او هغ دود وده ک
ــه ســاتلو رسه یــې  ــه لــري، وايــي چــې د شــاتو مچیــو پ مچیــو فارمون
تــر ډېــره برېــده اقتصــادي ســتونزې هــوارې شــوې دي او لــه همــدې 

ــد لومړنــۍ اړتیــاوې پــوره کــوي. الرې د خپــل ژون
ــاتو  ــې د ش ــي، چ ــي واي ــو لرونک ــاتو مچی ــې د ش ــت ک ــه دې والی پ
مچــۍ پــه کــم وخــت کــې توليــد پیلــوي او دغــه راز د شــاتو د مچیــو 
ســاتل د اقتصــاد لــه پلــوه د ارزښــت وړ ګڼــل کېــږې، ځکــه د شــاتو 
ــت  ــې مثب ــد ک ــه ژون ــات شــمېر کســانو پ ــو رسه د زی ــه روزل ــو پ مچی

ــی دی. ــون راغل بدل
د هلمنــد پــه ســیمه ییــزو بازارونــو کــې پــه منځنــۍ کچــه د یــوه کیلــو 
ــه  ــل پ ــات د کاب ــت ش ــۍ ده. ددې والی ــه ۷۰۰ افغان ــاتو بی ــرام ش ګ

ــږي. ــورل کی ــو کــې هــم پل ــورو والیتون ګــډون یوشــمېر ن
پــه هلمنــد کــې پــه داســې حــال کــې د شــاتو پــه تولیــد کــې زیاتوالــی 
راغلــې ده، چــې د کرنــې وزارت لــه خــوا ددې والیــت د شــاتو مچیــو 
د روزنــې لــه فــارم لرونکــو رسه مرســتې او همــکارۍ کیــږي. د دغــو 
مرســتو څخــه د کرنــې وزارت موخــه د شــاتو د تولیــد د کچــې د 
ــادي  ــه اقتص ــادي وده او د دوی پ ــو اقتص ــګ د کورنی ــو ترڅن زیاتول

وده کــې دوامــداره مرســته ده.
ــه دې  ــري او پ ــه ل ــې مخین ــتان ک ــه افغانس ــاتل پ ــۍ س ــاتو مچ د ش
وروســتیو کــې یــې پرمختــګ کــړی. افغانســتان کــې د شــاتو لــه مچیــو 
پــه دوو فصلونــو کــې ګټــه اخیســتل کېږي. د افغانســتان ســوچه شــات 

پــه کــور دننــه او لــه هېــواده بهــر پــه ميليونونــه پېرېدونکــي لــري.
افغانســتان د شــاتو مچيــو روزلــو او شــاتو توليــد لپــاره مناســبه هــوا او 
ــواد کــې د  ــه دې هې ــري او دا ددې المــل شــوې، چــې پ ــال ل چاپريي

شــاتو مچيــو روزلــو صنعــت ورځ تــر بلــې وده وکــړي.
افغانســتان کــې د بدخشــان، تخــار، بلــخ، هلمنــد، پنجشــري، ننګرهــار، 
ــورو نومــويت  ــو شــات تــر ن پــروان، کاپيســا، غــزين او هــرات واليتون
ــيمې او  ــۍ س ــره غرن ــر ډې ــاره ت ــو لپ ــو روزل ــاتو مچي ــات دي. د ش ش
هغــه ســيمې چــې پاکــه هــوا، طبيعــي بوټــي او ګالن ولــري غــوره بلــل 
ــر  ــات ت ــو ش ــويو مچي ــې د روزل ش ــيمو ک ــادو س ــه ي ــې پ ــږي، چ کي

ــورو ښــه کيفيــت لرونکــي او غــوره شــات دي. ن

ــدي  ــق اح ــر انوارالح ــر ډاکټ ــد وزی ــت او نومان ــې وزارت رسپرس د کرن

دخپــل کار پــه دفــرت کــې د کوچیانــو چــارو د ســمون لــه رییــس اســتاد 

حبیب الرحمــن رسه وکتــل.

پــه دې لیدنــه کــې د کوچیانــو چــارو د ســمون رییــس د کرنــې وزارت لــه 

ــو او پــروژو  ــو اړونــدو قوانین رسپرســت څخــه وغوښــت، چــې د څړځایون

پــه پــي کولــو کــې دې کوچیــان هــم دخیــل يش.

اســتاد حبیب الرحمــن دغــه راز دمالــدارۍ پــه برخــه کــې کوچیانــو لپــاره 

د ښــو چوپړونــو د وړانــدې کولــو غوښــتنه هــم وکــړه.

ددې خــرو اتــرو پــه لــړ کــې د کرنــې وزارت رسپرســت ژمنــه وکــړه، چــې 

هلــې ځلــې کــوي ترڅــو د پــروژو لــه الرې د کوچیانــو اړتیــاوې پــوره او د 

دوی لپــاره غــوره چوپړونــه وړانــدې کــړي.

بایــد وویــل يش، چــې د کرنــې وزارت د خلکــو پــه کــډون د کرنــې 

ــه  ــه برخــه کــې پ ــدارۍ پ ــه الرې د مال ــدارۍ برنامــې »CLAP«ل او مال

ــار  ــه پ ــو پ ــه کول ــت د ښ ــدارۍ د وضعی ــو دمال ــه د کوچیان ــړ توګ ځانګ

ــوي. ــت ک فعالی

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری توســط پــروژه ســکتوری انکشــاف 

صفــر  ذخیره خانــه ی   ۱۶  »HVCDSP« باغــداری  ارزش  زنجیــره ی 

ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــت بامی ــو را در والی ــاز و کچال ــرای پی ــرژی ب ان

ســپرد.

ــن  ــرد ای ــوالی کهم ــان و ولس ــز بامی ــه در مرک ــا ک ــن ذخیره خانه ه ای

والیــت واقــع اســت، بــا معیارهــای اساســی اعــار شــده اســت. 

تــن  کــردن ۱۲  ذخیــره  بــا ظرفیــت  ذکــر شــده  ذخیره خانه هــای 

کچالــو/ پیــاز بــه دهقانــان مربوطــه ســاخته شــده اســت. بامیــان یکــی 

از والیت هــای حاصل خیــز در قســمت تولیــد کچالــو در کشــور اســت، 

بنــاً نیــاز اســت تــا ذخیره خانه هــای فراوانــی بــه منظــور ذخیــره کــردن 

کچالــو و پیــاز در ایــن والیــت ســاخته شــود کــه در ایــن راســتا پــروژه 

ســکتوری انکشــاف زنجیــره ارزش باغــداری از طریــق طــرح مدیریــت 

ــو  ــرای کچال ــرژی ب ــر ان ــه ی صف ــی ۱۳۹ ذخیره خان محصــوالت زراعت

و پیــاز را بــرای ایــن والیــت در نظــر گرفتــه اســت کــه از ایــن جملــه، 

ــت. ــده اس ــپرده ش ــرداری س ــه بهره ب ــل و ب ــه تکمی ۱۶ ذخیره خان

ایــن  مستفیدشــونده گان  از  تــن  یــک  کاظمــی  بخــت  نیــک 

نداشــن  دلیــل  بــه  ســال  هــر  »مــا  می گویــد:  ذخیره خانه هــا 

فصــل  در  را  کچالوی مــان  محصــوالت  کچالــو،  ذخیره خانــه ی 

برداشــت آن بــا قیمــت پاییــن می فروختیــم، امــا امســال خوشــبختانه 

یــک ذخیره خانــه ی معیــاری صفــر انــرژی برای مــان ســاخته شــده کــه 

ــه ام  ــم گرفت ــان تصمی ــم و هم چن ــل، کچالوی مــان را نفروختی ــن دلی ــه همی ب

ــه ی  ــم و در ذخیره خان ــداری کن ــز خری ــان هم جــوارم را نی ــوی دهقان ــا کچال ت

ــم.« ــره منای ــود ذخی خ

ــه  ــی هزین ــون افغان ــدود ۷.۶ میلی ــا در ح ــن ذخیره خانه ه ــه ای ــت ک ــد گف بای

برداشــته کــه از ســوی بانــک انکشــاف آســیایی متویــل می گــردد و نیــز حــدود 

ــد. ــن ذخیره خانه هــا بهــره می برن ــر مســتقیم از ای ــه صــورت غی ــن ب ۹۶ ت

ــامل يش. ــې ش ــوې طرح ش

پــه پــای کــې دکرنــې وزارت رسپرســت وویــل، چــې بایــد د 

بودیجــې کمېټــه جــوړه شــې او پــه دې برخــه کــې مفکــورې 

پراختیــا ومومــي، ترڅــو د بودیجــې د لګولــو اغېزمنتــوب ډېــر يش.
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ــود.  ــرم می ش ــه گ ــان، رفته رفت ــم، جه ــق بیندازی ــی دقی ــر نگاه اگ
فراگیــر  خاکــی  کــره ی  تشــنه گی  و  می شــوند  آب  یخ هــا 
ــت  ــورهایی اس ــان کش ــتان از می ــان، افغانس ــن می ــود. در  ای می ش
ــر  ــه بح ــرا ب ــد، زی ــی رضر می کن ــرات اقلیم ــر از تغیی ــه بیش ت ک
اتصــال نــدارد و تقریبــاً اقلیمــی خشــکی کــه در آن حاکــم 
اســت، بــا تغییــرات اقلیمــی بــه مســیر خشــک تر شــدن مــی رود.
آب هــای  از  زیــاد  اســتفاده ی  و  جمعیــت  شــدن  بیش تــر 
ــاد و آب شــدن پیــش از وقــت برف هــا و  زیرزمینــی، گرمــای زی
یخ هــا در کوه هایــی چــون هندوکــش باعــث خشــکی جویبارهــا 
و دریاهــا در آخرهــای فصــل می شــود.  ایــن همــه راه حلــش 

ــت؟ چیس
واقعیــت امــر  ایــن اســت کــه مــا در زراعــت، بایــد ظرفیت هایــی 
را تقویــت کنیــم کــه بتوانیــم بــا آب کــم، درآمــد خــوب داشــته 
باشــیم. دیگــر آن زمــان جویبــار کامــل را بــه ســمت مزرعــه رهــا 
ــا را  ــی م ــرات اقلیم ــون تغیی ــد. چ ــته باش ــد گذش ــم، بای می کردی

ــا آن ســازگار بســازیم. ــد کــه خودمــان را ب ــور می کن مجب
ــن راه کار  ــه ای از چندی ــه خالص ــته، ب ــن نوش ــده در  ای ــاال بن ح
اصلــی و موثــر و نیــز کاربــردی بــرای کاهــش مــرف آب 
زراعتــی و باغــداری می پــردازم. بــه نظــرم، بــا بــه کار بســن 
آن هــا می توانیــد بــه میــزان قابــل توجهــی در مــرف آب 
رصفه جویــی کنیــد و بــا بحــران کم آبــی آمــاده ی مقابلــه شــود و 

ــوید. ــاب ش ــه، کامی در مقابل

۱-  زمین شناسی و کشت فهمی
آب  مــرف  مدیریــت  در  گام  اصلی تریــن  و  اساســی ترین 
ــرورش  ــزی پ ــه چی ــا چ ــم در کج ــه ببینی ــت ک ــن اس ــی ای زراعت
آب  کــه  میوه هایــی  و  ســبزی جات  راســتا  ایــن  در  دهیــم. 
ــم و  ــت کنی ــر آب کش ــق پ ــد در مناط ــد را بای ــر کار دارن بیش ت
ــرای  ــد، ب ــاز دارن ــی کــه آب کمــری نی ــاً محصــوالت زراعت طبع
ــن در  ــب اند. م ــتند، مناس ــر آب نیس ــه پ ــی ک ــت در مناطق کاش
ــی  ــر کم آب ــه در براب ــی ک ــا نباتات ــته ب ــن نوش ــارم ای ــش چه بخ

می کنــم. اشــاره  مقاوم انــد، 
ــی  ــر اولویت ده ــم دیگ ــیار مه ــت ارزش دار و بس ــوع نهای موض
ــه  منظــور اســتفاده از بارنده گی هــای فصــل  ــی ب ــه نباتــات خزان ب
خــزان، زمســتان و بهــار ســاالنه اســت کــه می توانــد نیــاز بــه آب 
ــا اســتفاده از باران هــای نیمــه ی دوم ســال،  را کاهــش بدهــد و ب
بهــره وری آب را افزایــش بدهــد و باعــث دریافــت حاصــل 

بی مــرف آب شــود.
بــه طــور منونــه ســیر، نباتــی اســت کــه می توانیــم آن را بــه 
ــم و از بارنده گی هــای خــزان و  ــز کشــت کنی ــی نی صــورت خزان

ــم. ــتفاده کنی ــرورش آن اس ــرای پ ــتان ب زمس

۲- کشت گل خانه ای
موجــب  اول؛  دارد،  اساســی  مزیــت  دو  گل خانــه ای  کشــت 
افزایــش تولیــد محصــول می شــود و دوم؛ مــرف آب را بــه 
ــزار  ــت ه ــر هف ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش می ده ــدت کاه ش
هکتــار ســطح زیــر کشــت ســبزی بــه هــزار هکتــار کشــت زیــر 
پوشــش گلخانــه ای بــدل شــود، بــه جــای نیــاز بــه ۹۷ میلیــون مــر 
مکعــب آب، بــه ۱۹ میلیــون مــر مکعــب در کشــت گل خانــه ای 
نیــاز خواهــد بــود کــه ایــن، بــه معنــای رصفه جویــی ۸۰ درصــدی 
ــال  ــن مث ــاً در همی ــه ضمن ــی ک ــت، در حال ــرف آب اس در م
ــدود ۲۵  ــول در ح ــد محص ــه ای، تولی ــت گل خان ــت کش در حال

ــد. ــش می یاب ــد افزای درص
ــش  ــدی در کاه ــش بلن ــه ای نق ــت گل خان ــی زراع ــور کل ــه ط ب
هزینه هــا و بهبــود کســب وکار دارد. رشط اساســی در ایــن بخــش 
ایــن اســت کــه کشــت بایــد بــه صــورت فکــر شــده و مبتنــی بــر 

مطالعــه اجــرا شــود.

۳-استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری
حتــاً شــا هــم شــنیده اید کــه اســتفاده از وســایل و روش هــای 
ــاری  ــاری تحــت فشــار )آب پاشــی( و در راس آن آبی ــن آبی نوی
قطــره ای، نقــش تعیین کننــده ای در کاهــش مــرف آب دارنــد. 
آبیــاری تحــت فشــار )آب پاشــی( بســته بــه مــوردی می توانــد از 

۴۰ تــا ۷۰ درصــد مــرف آب را کاهــش دهــد.

۴- کشت للمی و استفاده از نباتات مقاوم در برابر کم آبی

۶- جمع آوری و ذخیره ی آب باران برای مزارع و باغ ها
یکــی از راهکارهــای بســیار مناســب و مقــرون بــه رصفــه ی مدیریــت 
بــاران و آب هــای روان ســطحی  مــرف آب، جمــع آوری آب 
ــع آوری  ــای جم ــی روش ه ــور کل ــه ط ــت. ب ــا اس ــره ی آن ه و ذخی
ــرد.  ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــوان ب ــای روان را می ت ــاران و آب ه آب ب
دســته ی اول مبتنــی بــر تغییــر و اصــالح زمیــن زراعــی اســت و روش 
دوم مبتنــی بــر پوشــاندن ســطح خــاک اســت. انتخــاب روش مناســب 
ــاک،  ــای خ ــه، ویژه گی ه ــی منطق ــی و اقلیم ــط آب و هوای ــه رشای ب
امکانــات در دســرس و رشایــط اقتصــادی، بســته گی دارد امــا بــه طور 
ــا افــزودن مــواد شــیمیایی  کلــی روش هــای پوشــاندن ســطح زمیــن ب
ــرا  ــت، زی ــب اس ــک مناس ــاس کوچ ــتفاده در مقی ــرای اس ــر ب بیش ت
معمــوالً اســتفاده از آن هــا در ســطح وســیع ســبب افزایــش هزینه هــا 

ــود. ــاران می ش ــع آوری آب ب ــودن جم ــه نب ــه رصف ــرون ب و مق

۷- برنامه ریزی آبیاری
درســت اســت کــه اســتفاده از تجهیــزات آبیــاری نویــن مثــل آبیــاری 
ــد، امــا کاهــش  قطــره ای نقــش مهمــی در کاهــش مــرف آب دارن
مــرف آب فقــط مربــوط بــه تجهیــزات آبیــاری نیســت بلکــه 
برنامــه ی آبیــاری بــه ایــن معنــا کــه هــر چنــد وقــت و هــر بــار بــرای 
چــه مــدت مزرعــه را آبیــاری کنیــم، نیــز نقــش حیاتــی در مدیریــت 
آبیــاری  برنامه ریــزی  بخــش  اصلی تریــن  دارد.  آب  مــرف 
پایدارســازی رطوبــت خــاک اســت کــه معمــوالً توســط »تانســیومر« 

یــا کشش ســنج صــورت می پذیــرد.
ــان  ــه دهق ــت ک ــن اس ــاری، ای ــزی آبی ــج برنامه ری ــن نتای از مهم تری
و  دســرس  در  آب  مدیریــت  ضمــن  کــه  می ســازد  قــادر  را 
ــانده و  ــل رس ــه حداق ــات را ب ــی نب ــش آب ــرف آب، تن ــش م کاه

کنــد. اکــر  را حــد  محصول دهــی 
بــرای دهقانــان و باغــداران افغانســتان رضوری اســت تــا راه کارهــای 
ــان را  ــن روش آن ــد. ای ــی کنن ــرف آب را عمل ــی در م رصفه جوی
قــادر می ســازد تــا در آینــده بتواننــد از خشک ســالی، کم آبــی، 
تغییــرات اقلیمــی و دیگــر مضیقه هــا، رضر نبیننــد و بــه تولیــد و 

ــد. ــه بدهن ــان ادام درآمدش
ــد و  ــی باش ــع طبیع ــه مناب ــته ب ــا وابس ــه تنه ــداری ای ک ــت و باغ زراع
مدیریتــی بــرای آب در محــل مزرعــه صــورت نگیــرد، منی توانــد بــه 

صــورت پایــدار تولیــد داشــته باشــد.
ــان و  ــد دهقان ــدارد، بای ــت ن ــز زراع ــدی ج ــع تولی ــه منب ــتان ک افغانس
ــد  ــرف آب را بیاموزن ــی در م ــای رصفه جوی ــش، روش ه باغداران
و نیــز یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بتواننــد در ســال ها و فصل هــای 
ــه  ــیب پذیری ادام ــدون آس ــان ب ــه تولیدش ــالی ب ــی و خشک س کم آب

ــد. بدهن

ــا هــان ســازمان  ســازمان خوراکــه و زراعــت ملــل متحــد »FAO« ی
بــرای  گســرده ای  طرح هــای  متحــد  ملــل  زراعتــی  و  خواربــار 
توســعه ی کشــت للمــی در جهــان دارد و یکــی از مهم تریــن راه هــای 
مبــارزه بــا خشک ســالی و کمبــود مــواد غذایــی در جهــان را کشــت 
ــوزش  ــورت آم ــت در ص ــد اس ــازمان معتق ــن س ــد. ای ــی می دان للم
صحیــح دهقانــان، بســیاری از نباتــات را می تــوان بــه صــورت للمــی 

کشــت کــرد.
در افغانســتان نیــز می شــود کــه بــا در نظــر داشــت بحــران آب، 
دهقانــان بــه کشــت للمــی روی بیاورنــد. انجیر، انگــور، بــادام و زیتون 
ــی  ــورت للم ــه ص ــا ب ــر میوه ه ــر از دیگ ــه بیش ت ــتند ک ــی هس درختان
ــرش  ــه گس ــان رو ب ــا در جه ــی آن ه ــت للم ــوند و کش ــته می ش کاش
ــج  ــد تروی ــر می توان ــی انجی ــای للم ــیر باغ ه ــق گرمس ــت. در مناط اس
شــود و در اقلیم هــای رسدســیر، کشــت للمــی انگــور می شــود رایــج 
ــت  ــی اس ــتان از انگورهای ــال افغانس ــازی در ش ــور موس ــردد. انگ گ
ــز  ــبز نی ــان در ده س ــود. هم چن ــت می ش ــی کش ــای للم ــه در زمین ه ک
ــد.  ــور روی آورده ان ــی انگ ــت للم ــه کش ــنده گان، ب ــاری از باش ش
طــوری کــه آب برف وبــاران در جویبــار انگورهــا می ریــزد و تــا 

ــد. ــه می کن ــور از آن تغذی ــال انگ ــان س پای
ــن اســت کــه امــکان  ــادام ای ــر و ب ــن ویژه گــی انگــور و انجی مهم تری
ــد و اگــر در فصــل برداشــت  ــه میــوه ی خشــک را دارن ــدل شــدن ب ب
ــداران  ــود، باغ ــب نب ــازه مناس ــول ت ــروش محص ــت ف ــول قیم محص
می تواننــد بــه خشــک کــردن آن هــا و فروش شــان در زمــان مناســب 

اقــدام کننــد.

۵- استفاده از مالچ
مالــچ ))Mulch یــا خاک پــوش بــه پوششــی گفتــه می شــود کــه 
ــن  ــود.  ای ــرده می ش ــطح آن گس ــاک روی س ــت از خ ــرای محافظ ب
پوشــش می توانــد از مــواد عضــوی و نباتــی چــون کاه، خــاک بــرگ 
ــتیک  ــد پالس ــی مانن ــواد مصنوع ــا از م ــد ی ــوب باش ــای چ و ریزه ه
ســاخته شــده باشــد. از مهم تریــن مزایــای ایــن پوشــش، ایــن اســت 
کــه خــاک و ریشــه ی نبــات را از تبخیــر آب و فرســایش محافظــت 

می کنــد.
ــری  ــی برت ــچ مصنوع ــر مال ــوی ب ــوش عض ــر خاک پ ــط براب در رشای
ــرد،  ــرار می گی ــت ق ــیار آن در اولوی ــای بس ــه مزای ــه ب ــا توج دارد و ب
کاهــش  دارنــد.  گوناگونــی  معایــب  مصنوعــی  مالچ هــای  زیــرا 
ــه،  ــیده گی ریش ــه پوس ــه و در نتیج ــاک و ریش ــی خ ــه و هواده تهوی
ــواد  ــودن م ــر ب ــه ناپذی ــی ، تجزی ــای فوزاریوم ــد و قارچ ه ــد منات رش
مصنوعــی پالســتیکی و تجمــع آن در خــاک مزرعــه و کاهــش 
بازدهــی خــاک در بلنــد مــدت، از مشــکالت خاک پــوش مصنوعــی 

ــرد. ــتفاده ک ــوی اس ــوش عض ــت از خاک پ ــر اس ــس به ــت، پ اس

دهقانان و باغداران در رویارویی 
 سید فیض الله صابر،       با تغییـرات اقلیمـی چـی کنند؟

فارغ زراعت



هفته نامه دهقان،  شماره یکصدوده، شنبه 1۲ میزان 1399 ۶

در پنج سال اخیر ۳۴۸ سبزخانه 
در فاریاب ساخته شده است

رییس زراعت فراه:
عالقه مندی به ساخت باغ های خرما

 بیش تر شده است

کشت شالی؛ جز جدایی ناپذیر فعالیت زراعتی در تخار

ــد  ــاب، می گوین ــت فاری ــداری والی ــاری و مال ــت، آبی ــت زراع ــووالن ریاس مس

کــه از طریــق وزارت زراعــت و مؤسســه های همــکار، در طــی پنــج ســال اخیــر 

۳۴۸ ســبزخانه کوچــک و تجارتــی در ایــن والیــت ســاخته شــده اســت.

آبیــاری و مالــداری والیــت فاریــاب،  عبدالکبیــر فــرزام رییــس زراعــت، 

می گویــد کــه ســاخت ایــن ســبزخانه ها در تولیــد ســبزیجات و بهبــود وضعیــت 

اقتصــاد دهقانــان ایــن والیــت نقــش مهــم داشــته اســت. او گفــت کــه در نظــر 

اســت تــا در ســال های آینــده از طریــق بودجــه وزارت زراعــت و بــا جلــب نظــر 

ــازیم. ــت بس ــن والی ــری در ای ــبزخانه های بیش ت ــکار، س ــه های هم مؤسس

آقــای فــرزام می افزایــد ایــن ســبزخانه ها بــا تولیــد ســبزیجات در چهــار 

فصــل، بخشــی از نیازهــای عمــده بــازار فاریــاب بــه ســبزیجات تــازه را بــرآورده 

می ســازد.

ــد کــه در  ــور آمــر امــور زراعتــی فاریــاب، می گوی در همیــن حــال، نوراحمــد ن

ــه ورا  ــی آلوی ــاه طب ــی و گی ــوت زمین ــن ســبزخانه ها انواعــی از ســبزیجات، ت ای

ــد. ــت گرفته ان ــه مثب ــان از آن نتیج ــود و دهقان ــت  می ش کش

گل محمــد یــک تــن از دهقانــان قریــه »رسبــالغ« در مرکــز والیــت فاریــاب، 

می گویــد از نزدیــک بــه دو ســال، بــه کمــک وزارت زراعــت صاحــب ســبزخانه 

شــده و از آن ســاالنه حــدود ۷۰ هــزار افغانــی محصــول می گیــرد.

محمدهاشــم یــک دهقــان دیگــر در قریــه »کته قلعــه« ولســوالی پشــتون کوت 

نیــز کــه بــه کمــک وزارت زراعــت صاحــب یــک ســبزخانه شــده اســت، 

می گویــد: »از همیــن ســبزخانه یــک روز در میــان ۳۰ ســیر معــادل ۲۱۰ کیلــو 

بادرنــگ بــه فــروش می رســانم کــه ســاالنه در حــدود ۱۲۰هــزار افغانــی از ایــن 

شجاع نوری

ــای  ــی جغرافی ــام، یک ــم وزن و خوش ن ــراه، دو واژه ه ــا  و ف خرم

حاصل خیــز و دیگــری میــوه گران بهــا و پــرارزش.

 در یــک روز گــرم تابســتانی بــرای دیــدن و تهیــه مســتند از 

نخل هــای خرمــای والیــت فــراه، بــه ایــن والیــت می رویــم، در 

نخســتین هــدف بــه نخلســتانی می رســیم کــه پنــج ســال پیــش 

از ســوی وزارت زراعــت بــه همــکاری مؤسســه ی قطــری الغرافــه 

ــه، نگاه هــای هــر  ــن منطق ــه ای ســاخته شــده اســت. رســیدن ب

انســان ناآشــنا را بــه خــود خیــره می ســازد. چطــور در منطقــه ای 

کــه اطــراف آن دشــت ریگــی و خاکــی اســت، بــاغ خرمــا ســاخته 

شــده و حاصــل داده  اســت؟ دشــت ســوزانی کــه بــرای ســاکنان 

ــد، هــوا  ــی ســنگینی می کن ــودن در آن خیل ــات رسدســیر، ب والی

بســیار گــرم و ســوزان اســت و حــرارت در روز ۲۴ ســنبله، ۳۷ 

ــت. ــانتی گراد اس ــه س درج

ــان  ــه درخت ــه ایــن نخلســتان می رســیم، چشــان مان ب وقتــی ب

ــان  ــه درخت ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ــود. ای ــره می ش ــا خی خرم

خوش منــا و حاصــل آن را در شــاخچه های نخــل از نزدیــک 

ــای  ــا، و برگ ه ــبزرنگ خرم ــگ و س ــای زردرن ــم. دانه ه می بینی

خوش قــواره ی خرمــا، بــه زیبایــی ایــن بــاغ افــزوده و مــا را 

مشــتاق می ســازد، تــا بــه هــر درختــی از ایــن بــاغ چنــگ بزنیــم 

ــم. ــوش جــان کنی ــا ن و خرم

پــس از چنــد دقیقــه عکــس و فلــم گرفــن، بــا عبداملنــان متیــن 

رییــس زراعــت، آبیــاری و مالــداری فــراه ســخن می گوییــم 

و دربــاره ی بســرت کاروبــار خرمــا در ایــن والیــت و ایــن بــاغ 

می پرســیم. آقــای متیــن می گویــد، فــراه اقلیــم مســاعد و خــاک 

مناســب بــه ســاخت خرمــا دارد. چــون از گذشــته های قدیــم، در 

ــود.  ــود ب ــده موج ــورت پراکن ــه ص ــا ب ــان خرم ــت درخت ــن والی ای

حــاال بــاغ خرمــا بــه صــورت منظــم ســاخته شــده و آنــان کوشــش 

ــا بــه صــورت تجارتــی نیــز نخل هــای خرمــا را بیش تــر  ــد، ت دارن

ترویــج کننــد.

بــه گفتــه آقــای متیــن: »آب و هــوای خیلــی بــرای پــرورش 

ــن  ــج ســال پیــش ای ــی مســاعد اســت، پن ــا خیل نخل هــای خرم

فــارم را بــه همــکاری مؤسســه ی قطــری الغرافــه ســاختیم، تعــداد 

نخل هــای آن بــه حــدود یــک هــزار می رســد، هم چنــان در 

ــوزش  ــداران آم ــت و باغ ــدان زراع ــالن، کارمن ــارم محص ــن ف ای

ــی( اخــالص  ــژاد )نوع/ورایت ــن درخت هــا از ن داده می شــوند، ای

اســت، حاصــل آن هــم خــوب اســت، نخســتین ســال مثــر آن 

امســال اســت، در نظــر داریــم ۲۷ جریــب زمیــن دیگــر را نیــز بــاغ 

ــا بســازیم.« ــی خرم تجارت

داریــم  »پــالن  می گویــد:  ادامــه  در  فــراه  زراعــت  رییــس 

ــا  ــم ت ــر داری ــازیم، در نظ ــا را بس ــه ی خرم ــیون پیش رفت کلکس

ورایتی هــای خرمــا را در آن پــرورش بدهیــم تــا ببینیــم کــه کــدام 

نــوع خرمــا نتیجــه بهــرت می دهــد، ان شــاءالله کــه فــراه در چنــد 

ســال آینــده، یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــده گان خرمــا خواهــد 

ــود.« ب

دیــدن  بــا  نیــز می گویــد: »مــردم  مــردم  از عالقه منــدی  او 

ــا  ــای خرم ــاخت باغ ه ــد س ــوزش در آن، عالقه من ــاغ و آم ــن ب ای

شــده اند، از احــداث باغ های شــان می گوینــد و در ایــن مــورد 

از مــا می پرســند.«

ایــن بــاغ در ناحیــه هشــتم شــهر فــراه و در منطقــه ی کافرقلعــه 

ــب می رســد. ــه ۱۰۰ جری ســاخته شــده اســت و مســاحت آن ب

از ســوی دیگــر ایــن بــاغ بــرای چندیــن تــن زمینــه ی کار را 

مســاعد ســاخته اســت. در صــورت انکشــاف و حاصل دهــی 

ــه ی کار مســاعد  ــن زمین ــرای ده هــا ت ــا، ب ــر باغ هــای خرم بیش ت

می گــردد.

عبداملنــان از کارگــران ایــن بــاغ اســت و در ایــن مــورد بــه 

ــد: »حــدود ســه ســال اســت کــه در  ــان می گوی ــه دهق هفته نام

ــیم،  ــی می باش ــروف خرماچین ــالً م ــم، فع ــاغ کار می کن ــن ب ای

وظیفــه مــن درو کــردن علــف، خیشــاوه و آب دادن می باشــد، بــا 

ــد.« ــاغ کار می کنن ــن ب ــر در ای ــر دیگ ــت نف ــن هش م

ترویــج  بخــش  در  کــه  می شــود  ســال  چنــد  زراعــت  وزارت 

ــار،  ــراه، قنده ــای ف ــد. در والیت ه ــا کار می کن ــای خرم نخل ه

ــده و  ــاخته ش ــا س ــی خرم ــای تحقیقات ــد فارم ه ــار و هلمن ننگره

ــد. ــل می ده ــه حاص ــت ک ــال اس ــه س دو، س

ــز  ــی نی ــر ارزش، پالن های ــوه پ ــن می ــر ای ــج بیش ت ــرای تروی ب

ــرتش  ــا گس ــای خرم ــاحات باغ ه ــه س ــت ک ــه اس ــت ک روی دس

ــود. داده ش

تخــار بــا داشــن منابــع آبــی کافــی و زمین هــای همــوار، یکــی از والیت هــای 

مهــم زراعتی اســت.

جزیــی  آن  کشــت  و  اســت  تخــار  زراعــت  مهم تریــن  از  یکــی  شــالی، 

اســت. شــده  والیــت  ایــن  در  دهقانانــی  کار  جدایی ناپذیــر 

ــال  ــود. س ــت می ش ــدم کش ــالت گن ــت حاص ــس از برداش ــوالً پ ــالی معم ش

گذشــته بیــش از ۳۷ هــزار و ۵۰۰ هکتــار زمیــن در تخــار شــالی کشــت شــده 

بــود.

رساج الدیــن مهربــان رییــس اداره زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت 

تخــار، می گویــد کــه ســال گذشــته میــزان محصــوالت شــالی بــه ۱۲۰هــزار 

ــار  ــر هکت ــط، ه ــور متوس ــه ط ــه ی او، ب ــه گفت ــود. ب ــیده ب ــن رس ــک تُ مرتی

ــد. ــل می ده ــج حاص ــن برن ــک تُ ــالی، ۳.۲ مرتی ــت ش کش

آقــای مهربــان می افزایــد کــه ریاســت زراعــت بــه منظــور افزایــش حاصــالت 

شــالی، بــه دهقانــان روش کشــت قطــاری را آمــوزش داده اســت. او گفــت: 

ــه  ــالی، ب ــالت ش ــد حاص ــان و رش ــا دهق ــکاری ب ــور هم ــه منظ ــال ب »امس

ــته  ــال های گذش ــان س ــاختیم و هم چن ــی را س ــه ی منایش ــداد ۱۸۰ مزرع تع

کرم هــای ســوراخ کننده شــالی یــا ســاقه خوار شــالی و هم چنــان مــرض 

بالســت برنــج کــه اکــر مزرعــه شــالی را آســیب  رســانده بــود، بــه همــکاری 

مدیریــت حفاظــت نباتــات ریاســت زراعــت بــرای دهقانــان معلومــات و بــرای 

جلوگیــری از ایــن آفــات آمــوزش داده و امســال موثــر واقــع شــده اســت.«

رییــس اداره زراعــت تخــار گفــت کــه اســتفاده از روش جدیــد کشــت شــالی، 

تغییــرات مهمــی بــرای بهبــود محصــوالت داشــته و اســتفاده از ایــن روش تــا 

ســه برابــر، باعــث افزایــش محصــوالت می شــود.

ــاری  ــتفاده از روش قط ــز، اس ــار نی ــدم در تخ ــان پیش ق ــک  دهق ــه ی عبدالل

ــن  ــب زمی ــت جری ــد: »هف ــرده می گوی ــف ک ــر توصی را در کشــت شــالی موث

ســبزخانه حاصــل بــه دســت مــی آورم.«

ــن  ــده در ای ــاخته ش ــبزخانه های س ــوع س ــه از مجم ــد ک ــاب می گوی ــت فاری ــس زراع ریی

والیــت، ۱۴۸ تــای آن تجارتــی و ۲۰۰ تــای دیگــر، ســبزخانه های کوچــک اســت. 

بیش تــر ایــن ســبزخانه ها بــه منظــور توان مندســازی زنــان ســاخته شــده اســت.

را شــالی کشــت کــردم و هم چنــان دو قطعــه منایشــی شــالی دارم. 

ــه سیســتم  ــی از شــالی گرفتیــم و ب ســال های گذشــته مــا حاصــالت خوب

قطــار کشــت کــرده بودیــم کــه ایــن روش خیلــی موثــر بــود. قبــالً به شــکل 

ســنتی کشــت می کــردم و ســال های پیــش مــا از قطعــه زمینــی کــه ۱۰۰ 

ســیر برنــج برداشــت می کردیــم؛ امــا ســال گذشــته بــه روش قطــار هــان 

ــه دســت آمــد.« ــج ب ــر از ۱۷۰ ســیر برن ــم بیش ت ــن را کشــت کردی زمی

ــت  ــیر )هف ــک س ــدارد و ی ــب ن ــازار مناس ــت ب ــن والی ــار، در ای ــج تخ برن

کیلــوی( آن حــدود ۳۰۰ افغانــی خریــد و فــروش می شــود.

ــب  ــار جری ــار، چه ــالی کاران تخ ــر از ش ــن دیگ ــک ت ــد ی ــی نورمحم حاج

ــیر )دو  ــدود ۳۰۰ س ــار دارد از آن ح ــرده و انتظ ــت ک ــالی کش ــن را ش زمی

هــزار و ۱۰۰ کیلــو( حاصــل بگیــرد. امــا او می افزایــد: »امســال برنــج بــازار 

خوبــی نــدارد، بــه خاطــری کــه برنــج از بیــرون وارد می شــود و قیمــت برنــج 

مــا را پاییــن آورده اســت. ســال های گذشــته هــر ســیر برنــج را تــا چهارصــد 

ــه منی شــود.« ــه ۳۰۰ هــم فروخت ــی حــاال ب ــم، ول ــر می فروختی ــا بیش ت ی

ــت  ــد از برداش ــد، بع ــت می کنن ــالی کش ــراً ش ــت اک ــن والی ــردم در ای م

کشــت اول کــه معمــوال گنــدم می کارنــد، کشــت دوم شــان شــالی اســت.

قبــالً بیش تــر شــالی کاران از روش کشــت ســنتی کار می گرفتنــد، امــا 

ــت  ــت زراع ــط ریاس ــه توس ــدی ک ــای جدی ــتفاده از روش ه ــه اس ــاال ب ح

ــد. ــده، رو آورده ان ــی ش معرف

در ایــن اواخــر ریاســت زراعــت تخــار، بــا احــداث قطعات منایشــی شــالی، 
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دهقان

 حاصالت انار در قندهار و کاپیسا افزایش
 اما در تاشقرغان کاهش یافته است

ــاری و  ــت، آبی ــه وزارت زراع ــت احصایی ــه ریاس ــار ک ــاس آم ــه اس ب
ــار  مالــداری در ســال ۱۳۹۸ ارایــه کــرده، ســاحه کشــت باغ هــای ان
ــن می رســد. در  ــار زمی ــه ۱۸ هــزار و ۱۸هکت در رسارس افغانســتان ب
همیــن ســال تولیــد آن بــه ۱۹۴هــزارو ۳۸۶ مرتیــک تــن رســیده بــود.

بیش تریــن انــار را والیت هــای قندهــار، هلمنــد، میــدان وردک، 
ــد والیتــی  ــد. چن ــا تولیــد می کنن ــخ و پکتی غزنــی، فــراه، کاپیســا، بل
تولیــد  افغانســتان  رسارس  در  انــار  ناب تریــن  و  بیش تریــن  کــه 

می کننــد بــه شــا معرفــی می شــوند:
قندهار:

ــار در کشــور بــه حســاب  والیــت قندهــار، عمده تریــن تولیدکننــده ان
والیــت،  ایــن  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت  می آیــد. 
می گویــد کــه امســال میــزان تولیــد انــار در قندهــار ۱۰ درصــد 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  رییــس  ســیدی،  حفیظ اللــه  ســید 
والیــت قندهــار، گفــت: »امســال خوشــبختانه در حــدود ۱۸۰هــزار 
ــار در والیــت قندهــار حاصــل  ــاغ ان ــار ب ــن از ۱۰هــزار هکت مرتیک تُ
برداشــت کردیــم و نســبت بــه ســال گذشــته، ایــن محصــول افزایــش 

داشــته اســت.«
آقــای ســیدی می گویــد کــه انــار قندهــار نســبت بــه ســایر والیت هــا 
دارای کیفیــت عالــی اســت و مــزه و ذایقــه ی به خصــوص خــودش را 
دارد. مشــهورترین نــوع انــار قندهــار »پوســت نــاُزک و پوســت َدبـَـل« 
ــژده  ــدود ه ــن در ح ــار زمی ــر هکت ــا در ه ــوع اناره ــن ن ــد. ای می باش

مرتیــک تُــن حاصــل می دهــد.
دنــد،  ارغســتان،  ارغنــداب،  ولســوالی های  در  انــار  بیش تریــن 
شــاه ولیکوت، ژری، پنجوایــی، خاک ریــز، دامــان و ســپین بولدک 

ــود. ــد می ش ــار تولی ــت قنده والی
ــار  ــت قنده ــداب والی ــوالی ارغن ــان ولس ــن از دهقان ــک ت ــب، ی کات
اســت. او می گویــد: »انــار بــا آب رس کار دارد و در صورتــی کــه آب 
ــود آب  ــا کمب ــده ی م ــد. مشــکل عم ــار خــوب رشــد می کن باشــد، ان

ــد.« ــا کمــک کن ــرای م ــه ب ــم ک اســت از وزارت زراعــت می خواهی
ــار،  ــت قنده ــتان والی ــوالی ارغس ــداران ولس ــن باغ ــک ت ــو، ی کاک
ــر شــده اســت.  ــار بیش ت می گویــد کــه امســال میــزان حاصــالت ان
او می افزایــد: »حاصــالت انــار مــا امســال بســیار خــوب اســت، زیــاد 
ــا در  ــزه دارد، ام ــر و خوش م ــار بی نظ ــار ان ــت. قنده ــه اس ــار گرفت ب
ســطح افغانســتان در وقــت رفــع حاصــل قیمت هــا پاییــن می باشــد 

ــو قیمــت می شــود.« ــا گذشــت زمــان، در مــاه جــدی و دل امــا ب
کاپیسا:

هم چنیــن ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت کاپیســا نیــز 
از افزایــش حاصــالت انــار نســبت بــه ســال گذشــته در ایــن والیــت 

خــر داده اســت.
مالــداری کاپیســا،  و  آبیــاری  زراعــت،  رییــس  هایــون حبیــب 
ــن  ــت ۲۲هــزار و ۲۵۰ تُ ــن والی ــد: »در ســال گذشــته در ای می گوی
انــار تولیــد شــده بــود؛ امــا امســال در حــدود ۳۲هــزار و ۷۰۰ مرتیــک 

ــار برداشــت خواهــد شــد.« ــن ان تُ
ــب  ــا ۳۵.۵ جری ــت کاپیس ــال در والی ــه امس ــت ک ــب گف ــای حبی آق

ــت.  ــده اس ــداث ش ــار اح ــای ان باغ ه
خوش مزه تریــن انــار کاپیســا را ولســوالی تــگاب دارد. ایــن ولســوالی 
بی دانــه،  دارد.  مناســب  آب وهــوای  بی دانــه  انــار  رشــد  بــرای 
شــینکی، می خــوش، شــیرینک و تــرش از مشــهورترین انــار کاپیســا 

اســت.
 هایــون حبیــب رییــس زراعــت، والیــت کاپیســا گفــت کــه اکریــت 
ــادر  ــتان ص ــد و پاکس ــارات، هن ــورهای ام ــه کش ــتان ب ــار افغانس ان
ــارد و  ــک میلی ــدود ی ــا در ح ــت کاپیس ــا والی ــاالنه تنه ــود و س می ش

ــه دســت مــی آورَد. ــن درک ب ــی از ای ــون افغان ۶۰۰ میلی
شــیرین دل، یــک تــن از باغــداران ولســوالی تــگاب، والیــت کاپیســا 
اســت. او می گویــد: »خوشــبختانه امســال حاصــالت انــار مــا خــوب 
اســت. ولســوالی تــگاب انــار بی دانــه دارد و بــازار بســیار خــوب 
نیــز دارد. در وقــت رفــع حاصــل نرخ هــا پاییــن می باشــد امــا بــا 
ــد بفروشــیم.« ــه قیمــت بلن ــم ب ــا می توانی نگه داشــن در رسدخانه ه

 امراللــه، یــک باغــدار دیگــر در حصــه دوم والیــت کاپیســا، می گویــد: »ده 
جریــب بــاغ دارم، انــار خــوب حاصــل داده اســت. مــا از کاروبــار خــود راضــی 
هســتیم. خواســت مــا از وزارت زراعــت اعــار رسدخانه هــا بیش تــر اســت.«

بلخ:
اما میزان تولید انار در والیت بلخ، امسال با کاهش همراه است.

ــخ، در  ــت بل ــداری والی ــاری و مال ــت، آبی ــس زراع ــاعی، ریی ــامل س محمدس
ــه  ــبت ب ــال نس ــت: »امس ــت گف ــن والی ــار در ای ــالت ان ــش حاص ــاره کاه ب
ــدید  ــای ش ــر بارنده گی ه ــت. در اث ــم اس ــبتاً ک ــالت نس ــته حاص ــال گذش س

ــا آســیب رســیده اســت.« ــه باغــداران م ــه ب ــاران و ژال ب
آقــا ســاعی می گویــد کــه در والیــت بلــخ در حــدود چهــار هــزار و ۲۲۵ هکتــار 
زمیــن بــاغ انــار وجــود دارد. از هــر جریــب بــاغ یک هــزار و پنجــاه کیلــو انــار 

بــه دســت می آیــد.
ــد می شــود.  ــم تولی ــخ در منطقــه تاشــقرغان ولســوالی خل ــار بل ــن ان بیش تری
ــه  ــار تاشــقرغان شــهرت جهانــی دارد و بیش تــر آن در بازارهــای داخلــی ب ان
فــروش می رســد. بخشــی از ایــن محصــول بــه کشــورهای هنــد، پاکســتان و 

ازبکســتان نیــز صــادر می شــود.
رسخــک،  نازک پوســت،  بلــخ  انــار  مشــهور  انواع/نژادها)ورایتی هــا(ی 

می گــردد. یــاد  می خــوش  و  ضخیم  پوســت 
شاری از باغداران والیت بلخ از نبود آب در این والیت شکایت دارند.

ســید عظیــم یــک تــن از باغــداران منطقــه تاشــقرغان ولســوالی خلــم والیــت 
ــا آب رشــد می کنــد امــا متاســفانه در چنــد  ــار ب بلــخ اســت. او می گویــد: »ان
ســال اخیــر مــا بــا کمبــود آب در ایــن ولســوالی روبــه رو هســتیم. خواســت مــا 

از وزارت زراعــت ایــن اســت کــه مشــکل آب را حــل بســازد.«
احســان یــک دهقــان دیگــر در بلــخ گفــت: »پنــج جریــب بــاغ دارم حاصــالت 
نســبتاً خــوب اســت، امــا مشــکل اساســی مــا نبــود آب اســت. باغــداران کــه 
از انــار حاصــل می گیرنــد متام شــان از پــول شــخصی چاه هــای عمیــق 
حفــر کرده انــد. خواســت مــا از وزارت زراعــت ایــن اســت کــه بــه مشــکالت 

ــد.« ــا رســیده گی کن م
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری می گویــد یک هــزار و ۳۹ هکتــار بــاغ 
ــاالنه در  ــتان س ــت و افغانس ــده اس ــداث ش ــور اح ــار در رسارس کش ــد ان جدی

ــد. ــد می کن ــار تولی ــن ان ــک تُ ــزار و ۸۴۳ مرتی ــدود ۱۴ ه ح
افغانســتان ســاالنه از درک حاصــالت انــار در حــدود ۱۳.۵میلیــون دالــر بــه 

دســت مــی آورَد.
درباره ی انار

ــه شــار مــی رود.  ــار در ســطح منطقــه ب ــار افغانســتان، خوش مزه تریــن ان ان
ایــن محصــول داخلــی از لحــاظ کیفیــت و کمیــت بــازار خــوب دارد و یکــی از 

ویژه گــی آن ارگانیــک بودنــش اســت.
ــا نــام علمــی »Punica Granatum« یــاد می شــود، از میوه هایــی  ــار کــه ب ان
اســت کــه منشــای درختــی دارد و دانــه  آن بــه رنگ هــای رسخ، ســفید و یــا 
هــم رنگــی مابیــن ایــن دو رنــگ وجــود دارد. پوســت انــار نیز اعلــب رسخ رنگ 
و گاهــی ســیاه یــا نزدیــک بــه زرد اســت. انــار در کشــورهای زیــادی کشــت 
ــران، افغانســتان، پاکســتان،  منی شــود و صــورت محــدود در کشــورهای ای
ــان  ــت آن را نش ــوع مرغوبی ــن موض ــه ای ــود ک ــت می ش ــه کش ــراق و ترکی ع

می دهــد.
انــار در رنگ هــای مختلــف از ســفید تــا ســیاه وجــود دارد. انــار تقریبــاً در هــر 
ــی آب  ــد، ول ــوه ده ــد و می ــد کن ــد رش ــی می توان ــه خاک ــی و هرگون آب وهوای
زیــاد در زمــان رســیدن میــوه، باعــث تــرک خــوردن میــوه آن می شــود. انــار، 
گرمــای زیــاد بــا بــاد خشــک و رسمــای تــا ۱۰ درجــه ســانتی گراد را می توانــد 

تحمــل کنــد.
درجه حرارت:

 انــار میــوه اختصاصــی مناطــق نیمــه گرمســیر اســت و دامنــه حــرارت 
باعــث  بیــن ۵-۴۰درجــه ســانتی گراد را تحمــل می کنــد. گرمــای زیــاد 
ــت  ــت پوس ــده و لطاف ــی آن ش ــبب ترکیده گ ــاد س ــای زی ــوخته گی و رسم س
و مرغوبیــت میــوه را کــم می کنــد. در مناطــق مرطــوب بــه ۲۰۰ تــا ۸۰۰ 
ســاعت حــرارت کم تــر از هفــت درجــه ســانتی گراد بــرای برطــرف شــدن نیــاز 
رسمایــی احتیــاج دارد. بــرای رســیدن بــه تابســتان گــرم و طوالنــی نیــاز دارد 
ــول  ــوردن محص ــرک خ ــث ت ــز باع ــای زودرس پایی ــاد و رسم ــی زی و بارنده گ

می شــود.

 محمدمتیم صدیقی

۷ هفته نامه دهقان،  شماره یکصدوده، شنبه 1۲ میزان 1399 

میزان آب:
آب مــورد نیــاز بــرای هــر هکتــار بــاغ انــار بــه روش ســنتی تقریبــاً حــدود ۳۰هــزار 
ــع کاهــش  ــت هــزار مرتمرب ــه هف ــاری قطــره  ای ب ــه در آبی ــب اســت ک مرتمکع
 pH ــا ــی ب ــنی لوم ــد ش ــب مانن ــی مناس ــای دارای زه کش ــه خاک ه ــد. ب می یاب

حــدود ۵.۷ تــا ۸.۵ ســازگار اســت.
شــوری خــاک نبایــد از ۱.۸ میلی مــوس بــر ســانتی مرت بیش تــر باشــد در 

شــوری حــدود ۹.۳ گیــاه رشــد منی کنــد.
حساســیت بــه رسمازده گــی: دماهــای ۱۲-۱۵ درجــه را تحمــل کــرده و دماهــای 
کم تــر از منفــی پانــزده درجــه باعــث آســیب دیده گی و خســارت می شــود. 

ــر اســت. ــه انارهــای تــرش بیش ت حساســیت انارهــای شــیرین نســبت ب
تغذیه درخت انار:

ــا اســتفاده از آزمــون خــاک و بــرگ می تــوان میــزان عنــارص   از نظــر تغذیــه ب
مــورد نیــاز را تعییــن کــرد. بــه طــور کلــی یــک ســوم کــود از تــه و متــام کــود 
پتاســه و فســفر یــک مــاه قبــل از تــورم جوانه هــا در اواخــر زمســتان اســتفاده 
تــه  از  و  کامــل گل برگ هــا  ریــزش  از  بعــد  دیگــر  یــک ســوم  می شــود. 
باقی مانــده دو مــاه بعــد از نوبــت دوم اضافــه می شــود. کودهــا را در نیمــه 
ــد. در  ــال کــود اســتفاده می کنن ــا کان ــه شــکل چالکــود ی خارجــی ســایه انداز ب
ــاک از  ــودن pH خ ــاال ب ــاک و ب ــودن خ ــی ب ــل آهک ــه دلی ــور ب ــای کش باغ ه
برخــی عنــارص ماننــد گوگــرد اســتفاده می شــود و یــا بــرای اصــالح خاک هــای 
ســودیمی و بهبــود نســبت ســودیم بــه کلســیم و کلســیم بــه منیزیــم، گاهــی از 
ــن،  ــولفات آه ــد س ــذی مانن ــز مغ ــارص ری ــود. عن ــتفاده می ش ــی اس ــچ زراعت گ

ــود. ــتفاده می ش ــار اس ــال یک ب ــار س ــر چه ــس ه ــز، روی و م منگنی
شاخچه بری:

ــود.  ــام می ش ــبز انج ــرس س ــیاه و ه ــرس س ــکل ه ــه دو ش ــار ب ــان ان در درخت
هــرس ســیاه در فصــل زمســتان در ماه هــای دلــو و حــوت انجــام شــده و 
ــود.  ــذف می ش ــا ح ــا و پاجوش ه ــارور، تنه جوش ه ــه و غیرب ــاخه های اضاف ش
بیش تــر درختــان انــار بــه فُــرم ســه تنــه هــرس می شــوند. هــرس ســبز هــم در 
فصــل رشــد بــه شــکل حــذف شــاخه های مزاحــم تابــش نــور انجــام می شــود.

برداشت:
ــوه(  ــم می ــه اســید )طع ــد ب ــه نســبت قن ــی اســت ک ــوه موقع ــان رســیدن می زم
ــرار گرفــن  ــز محــل ق ــد و پوشــش پــی )پوشــش دور دانه هــا( و نی ــت مبان ثاب

ــه رسخ شــود. دان
ــان  ــزء گیاه ــد دارد، ج ــرای رش ــه ب ــی ک ــاز حرارت ــه نی ــه ب ــا توج ــار ب ــت ان درخ
ــی هــم  ــد کــه ســازگاری خوب ــدی شــده اســت، هرچن نیمــه گرمســیری طبقه بن
ــورهای  ــار در کش ــد. ان ــان می ده ــود نش ــه از خ ــیری و معتدل ــی گرمس در نواح
افغانســتان، ایــران، عــراق، ســوریه، هندوســتان، چیــن، روســیه، ترکیــه، 
ــی،  ــا، موریتان ــش، لیبی ــرس، مراک ــپانیا، ق ــا، اس ــالوی، ایتالی ــان، یوگس یون
امریــکای شــالی، جاپــان و چندیــن کشــور دیگــر کشــت می شــود. در میــان 
ایــن کشــورها ایــران، اســپانیا، ترکیــه و امریــکا ســهم عمــده ای از تولیــد انــار 

ــد. ــر عهــده دارن را در جهــان ب
ــکیل  ــرار دارد تش ــایه ق ــه در س ــت ک ــی درخ ــمت درون ــه در قس ــای ک میوه ه
ــد.  ــوده، ضعیف تــر و کوچک تــر باقــی می مانن می شــوند، دارای رشــد ناقــص ب
ــار در محــل آفتابــی کشــت  از ایــن رو همــواره توصیــه می شــود کــه درخــت ان

ــرد. ــرار نگی ــان ســایه افکن ق ــر درخت شــود و در زی
باردهــی انــار معمــوالً از چهــار ســالگی بــا ۲۰تــا ۲۵ میــوه در هــر درخــت آغــاز 
شــده و بــه تدریــج تــا ده ســالگی افزایــش یافتــه و ۱۰۰ تــا ۱۵۰ میــوه در ســال 
می رســد. در باغ هــای بســیار خــوب، متوســط تولیــد میــوه در هــر درخــت بیــن 
۲۰۰ تــا ۲۵۰عــدد اســت. عمــر تولیــد اقتصــادی میــوه انــار بیــن ســنین ۲۵ تــا 

۳۰ ســالگی اســت.
از میــوه انــار، آب انــار، رُب انــار، لواشــک انــار و مربــای انــار تهیــه می شــود. 
ــرگ آن  ــه رنگ هــای ســنتی اســتفاده می شــود، از ب ــرای تهی ــار ب از پوســت ان
نیــز ســابق بــرای ایــن منظورهــا اســتفاده می کردنــد. هم چنیــن از پوســت 
ــر  ــرای برخــی مصــارف دیگ ــار ب ــت و از گل ان ــردن پوس ــرای دباغــی ک ــار ب ان
اســتفاده می گــردد. جوشــانده انــار کــه از جوشــاندن پوســت انــار در آب بدســت 
ــو درد،  ــر طــرف کــردن برخــی از بیاری هــای گوارشــی و گل ــرای ب ــد، ب می آی

ــود. ــوب می ش ــی محس ــک داروی گیاه ی
ــبز( و دارای  ــای س ــدازه چ ــه ان ــدوداً ب ــوده )ح ــیدان ب ــار از آنتی اکس ــار رسش ان
ــی  ــات علم ــد تحقیق ــد و هرچن ــیم می باش ــن C و پتاس ــادی ویتامی ــر زی مقادی
کامل تــر و بیش تــری الزم اســت، امــا طبــق بعضــی از تحقیقــات ممکــن 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــادی ب ــی زی ــد درمان اســت فوای
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دیده بان شفافیت در یک گزارش تحقیقی از تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات، 

ادارات دولتی را رده بندی کرده که وزارت زراعت در جایگاه نخست قرار گرفته است.

دریافت جوایز پی هم، بدون شک نتیجه ی حایت رهری و تالش های 

خسته گی ناپذیر، مسلکی و منسجم هم کارانم است.

وزارت زراعت سال گذشته نیز از سوی کمیسیون دسرتسی به اطالعات با دریافت 

بلندترین منره، من حیث اداره پیش تاز و الگو در سطح حکومت معرفی شد.

این دست آورد را به رهری و متام همکارانم در وزارت زراعت تریک می گویم.

دسرتسی به معلومات حق شهروندان است و دفرت مطبوعاتی وزارت زراعت متعهد 

اطالع رسانی دقیق و به موقع برای مردم است.

با حرمت:

اکر رستمی

رییس اطالعات و ارتباط و سخنگو

ــدو  ــه پــي کې ــون ل ــه د الس ريس د قان ــو ت ــور کــې، اطالعات ــز راپ ــه یوڅېړنی ــا څــار اداره پ د روڼتی

څخــه ، دولتــي ادارې درجــه بنــدي کــړئ، چــې پــر بنســټ یــې د کرنــې وزارت لومــړی ځــای خپــل 

کــړی دی.

پرلــه پســې جایــزې تــر الســه کــول، لــه شــک پرتــه د مرتابــه د مالتــړ او زمــا د همکارانــو همغــږی، 

مســلکي تــوب او د نــه ســتړې کېدونکــو هلــو ځلــو پایلــه ده.

تېــرکال هــم د کرنــې وزارت اطالعاتــو تــه د الس ريس د کمیســیون لــه خــوا د حکومــت پــه کچــه 

د لــوړې منــرې پــه تــر الســه کولــو رسه، د یومخکــښ او الګــو ادارې پــه توګــه وپېژنــدل شــوه.

د وزارت مرتابه او ټولو همکارانو ته ددې السته راوړنې مبارکي وایم.

معلوماتــو تــه الس ريس د هېوادوالــو حــق دی او د کرنــې وزارت مطبوعــايت دفــرت ژمــن دی، چــې 

دقیــق او پــر وخــت مالومــات تــر خلکــو ورســوي.

په درنښت:

اکر رستمي

د اطالعاتو او عامه اړیکو رییس او ویاند


