
 

 دیمهمش را بشناس داتیسمنگان و تول
 دهقان نامههفته

 نی. ارودیسه به شمار مدرجه یهاتیاز وال ات،یوال یبنددر زون شمال افغانستان است که در درجه یمهم و باستان اتیاز وال یکی سمنگان

البلد عرض یدرجه ۳۸-۳۵در  ییایجغراف تیموقع ثیپسته است. سمنگان از ح یهاسنگ و جنگلچون زغالهم یعیاز منابع طب یغن تیوال

 .قرار دارد یالبلد شرقطول ۶۸-۶۶و  یشمال

حضرت  یو ولسوال نیمتر ارتفاع، بلندتر۲۲۳۰سمنگان با داشتن  دوآبیرو یمتر است. ولسوال ۹۹۰ تیاز سطح بحر در مرکز وال ارتفاع

 .شودیشمرده م تیوال نینقطه از سطح بحر در ا نیترنییمتر ارتفاع، پا ۸۵۰سلطان با داشتن 

 تیو از طرف شرق به وال انیبام تیبلخ و کندز، از جنوب به وال یهاتیشمال کابل واقع است. از شمال به وال یلومتریک ۳۲۱در  سمنگان

زده شده است که  نیمربع تخم لومتریک ۲۱۸هزار و  ۱۱ تیوال نیبلخ و سرپل متصل است. مساحت ا اتیبغالن و از طرف غرب به وال

 .رسدیتن م ۹۳۴هزار و  ۶۰۰از  شیبه ب ،یکنون هییآن بر اساس احصا تیو جمع کندیرا احتوا م غانستاندرصد کل مساحت اف ۲.۳

 یدرجه و در زمستان درجه ۳۷در فصل تابستان نسبتًا گرم و در زمستان سرد است. در تابستان شدت گرما حدودًا  میاز نگاه اقل سمنگان

 .در سرما و گرما متفاوت است تیوال نیهوا در سرتاسر ا یو سرد یگرم یو درجه رسدیم( -۱۰-۵تا ) یسرد

است و بعد از آغاز ماه  یعقرب معتدل و قسمًا باران انیتا پا زانیاول م خیروز آن از اول ماه ثور تا ختم ماه سنبله نسبتًا گرم و از تار ۱۵۰

 .باشدیبرف و باران م زشیهوا توأم با ر یسرد امیا نیو تا اواخر حوت، هوا سرد است. در ا نهدیم یسردقوس هوا روبه

حضرت سلطان،  یهایو ولسوال تیمرکز وال بکیشده است که شامل ا یبندبخش یواحد ادار ۷به  یادار یواحدها ثیاز ح سمنگان

و  کیسمنگان اقوام تاج تیگان والباشنده تی. اکثرباشدیم دوآبییوسارباغ و روخرم ن،ییصوف پاصوف باال، درهدره ر،یروزنخچیف

  .سکونت دارند تیوال نیدر ا زیمانند پشتون، هزاره و عرب ن گرین حال اقوام دیو در ع دهدیم لیتشک کیازب

سلطان و حضرت یولسوال یزراعت یهانیمتفاوت بوده، زم یهر ولسوال یکه منابع آب یکم است، طور یمنابع آب یدارا تیوال نیا

و  کندیها استفاده مبرف، باران و چشمه یآب ریدره صوف باال از ذخا یولسوال شود،یم نیتأم ینیزم ریز یهااز منابع آب ریروزنخچیف

 رد،یگیوسارباغ سرچشمه مخرم یکه از ولسوال ییهااز آب بکیو مرکز ا ردیگیصوف باال کار مدره ین از منابع آبییصوف پادره یولسوال

 .کندیاستفاده م یبرف و باران همان ولسوال یآب ریاز ذخا زین آبدویرو یچنان ولسوال. همدینمایاستفاده م

از  یکیدر شمال،  یزراعت عیبا داشتن ساحات وس تیوال نیزده شده است. ا نیتخم متریلیم ۲۰۰-۳۰۰از تیوال نیساالنه ا یگبارنده

 نی. در مربوطات ااندیزراعت و مالدار شهیمصروف پ تیوال نیدرصد از مردم ا ۸۵تر از که اضافه گرددیمحسوب م یزراعت تیوال

هزار و  ۱۵۶و  یهکتار آن آب ۹۸هزار و  ۲۲جمله قابل کشت وجود دارد که من یزراعت نیهکتار زم ۲۰هزار و  ۱۷۹از  شیب تیوال

هکتار  ۷۳۴هزار و  ۸۷۹به سطح  بًایباغ است و تقر یآب یهانیهکتار زم ۸۸۰است. در حدود هشت هزار و  یآن للم گریهکتار د ۹۲۲

 هاونیلیزار است و ساالنه مهکتار آن پسته ۵۰۰هزار و  ۴۲ بًایو تقر یعیطب یاههکتار جنگل ۴۷۹هزار و  ۶۵ یو دارا باشدیچراگاه م

  .بخشدیم تیتقو زیرا ن یمل دیو عوا دیآیم نیدهاق یسهیاز درآمد آن در ک یافغان

را  تیوال نی. اقالم عمده کشت دهقانان اماندیم یبدون کشت باق هانیقسمت از زم کیتر دارد کم یسمنگان منبع آب زراعت تیوال کهنیا از

 ،یقنبر ،یی: ستاربالیاز هشت نوع بادام از قب شیعالوه بر آن پرورش ب دهدیم لیجو، زغر، کنجد، نخود و... تشک ،یو للم یگندم آب

از  زیو پال یمحصول باغدار دیمعمول است و از لحاظ تول یهاو ... بادام سیمروج، سا ،یسبحان ،ینیرالدیخ ،ییشکوربا ،یعبدالواحد

 دیتول ادیشفتالو، چهارمغز، آلو و... ز الس،یناک، گ ب،یچون زردآلو، انگور، س ییهاوهیبادام م یشهرت خوب برخوردار است، اما در پهلو

 یو در حبوبات، نخود للم دهدیم جاتیسبز گریکدو، پالک و د ،یکچالو، تربز، خربزه، روم از،یحاصالت پ انسمنگ یهانی. زمشودیم

عمده در بخش زراعت  یکارها یمناسب، از شهرت خاص برخوردار است. با آن که برخ یمیاقل طیها نظر به شرادره صوف یهایولسوال

دهقانان  یمشکالت اقتصاد ،یاگفت که تا اندازه توانیم ردیقرار گ ترشیتوجه ب وردم نیسمنگان صورت گرفته، اما اگر در ا تیدر وال

عرضه خواهد شد. در حال حاضر اقالم  زیخارج ن یبه بازارها ،یداخل یهاتیصالت آن عالوه بر مارکو حا افتیسمنگان کاهش خواهد 

  :است لیکه قرار ذ دهدیم لیتشک یزراعت تو... محصوال نگیرا بادام، پسته، انگور، ه تیوال نیا یعمده صادرات

 یعمده محصوالت زراعت اقالم



 
عبارت از گندم، بادام ،انگور،  رودیبه شمار م تیوال نیدر سکتور زراعت در ا یکه وابسته به بهبود اقتصاد یزراعت یداتیعمده تول اقالم

 .خربزه و تربز است از،یپ ،یکچالو، روم نگ،یچهارمغز، ه ب،یپسته، س

در  یو للم یآب داتیو مجموع تول باشدیهزار هکتار م ۱۰۰ یو کشت للم نیهکتار زم ۵۰۰هزار و  ۱۰: یسطح تحت کشت گندم آب .۱

 .گرددیکشت م هایتمام ولسوال یو للم یدر ساحات آب شود،یم کیمتر ۳۸۰هزار و  ۴۷حدود 

مبلغ  یتن است با ارزش مجموع کیمتر ۱۵۲چهار هزار و  دیو مجموع تول نیهکتار زم ۱۵۲بادام : سطح تحت کشت چهار هزار و  .۲

 دیسلطان تولحضرت یولسوال بکیدر مرکز ا تیوال نیدرصد بادام ا ۹۰. در حدود یهزار افغان ۳۴۰و  ونیلیم ۷۰۲و  اردیلیم کی

  .برخوردار است یجهان تاز شهر تیوال نی. بادام اشودیم

ساالنه  یتن است با ارزش مجموع کیمتر ۵۰۰هزار و  ۲۱ دیو مجموع تول نیهکتار زم ۳۲۵و  هزارکیانگور: سطح تحت کشت  .۳

  .گرددیم دیسلطان تولو حضرت ریزوزنخچیف یکه در ساحات ولسوال ،یهزار افغان ۵۰۰و ونیلیم ۵۸۰مبلغ 

 ۲۶۵مبلغ  یتن مغز خالص با ارزش مجموع کیمتر ۲۱۲ دیهکتار است و سطح تول ۵۰۰هزار و  ۴۲ یعیطب یهاپسته: ساحات جنگل .۴

سلطان و وسارباغ، حضرتخرم یهایولسوال بک،یواقع مرکز ا یعیطب یهااز ساحات جنگل دیعوا نیدر سال، که ا یافغان ونیلیم

 .دیآیها به دست مصوفدره

ساالنه  یتن به ارزش مجموع کیمتر ۱۰۰هزار و  ۳۸ دیهکتار است و سطح تول ۷۰۰خربزه : ساحات کشت خربزه دو هزار و  .۵

  .گرددیم دیها کشت و تولصوفوسارباغ و درهسلطان، خرمحضرت یو ولسوال بکیکه در ساحات مرکز ا ،یافغان ونیلیم ۵۷۱مبلغ

 یتن، به ارزش مجموع کیمتر ۷۶۰هزار و  ۱۱آن،  یساالنه دیهکتار بوده و سطح تول ۲۰۰هزار و  کیتربز: ساحات کشت تربز  .۶

  .شودیم دیها کشت و تولصوفوسارباغ و درهسلطان، خرمحضرت یو ولسوال بکیاست. تربز در ساحات مرکز ا یافغان ونیلیم ۱۱۷مبلغ 

به  تیوال نیا نگیاز ه یتن کیمتر ۱۹حاصل  ۱۳۹۳-۱۳۹۴ یهاهزار هکتار است. در سال ۱۶ نگیزار ه: ساحات کشتنگیه :۷

نسبت  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵اما از سال  بردند،یبه دست آمد و مردم از آن نفع م یافغان ۶۰۰هزار و  ۹۶۶و  ونیلیم ۹۹مبلغ  یارزش مجموع

خوب  دینو کی نیاند که اباارزش نشان داده اهیگ نیبه کشت ا ادیز یمنداواخر مردم عالقه نی. در اشد نیزارها، قرنطاحتمال منقرض کشت

 .بلند بردن اقتصاد دهقانان است یبرا

تن، به ارزش  کیمتر ۸۶۰آن چهار هزار و  یساالنه دیهکتار و سطح تول ۱۸۰در سمنگان  اهیگ نی: ساحات کشت ایبادنجان روم :۸

  .شودیم دیحضرت سلطان کشت و تول یو ولسوال بکیاست و در ساحات مرکز ا یهزار افغان ۸۰۰و  ونیلیم ۳۸مبلغ  یمجموع

 یتن به ارزش مجموع کیمتر ۵۰ساالنه چهار هزار و  دیهکتار و سطح تول ۲۵۰در سمنگان  یزراعت دیتول نیکچالو: ساحات کشت ا:۹

  .شودیم دیها کشت و تولصوفو دره دوآبیوسارباغ، روخرم یهایاست. کچالو در ولسوال یهزار افغان ۶۰۰و  ونیلیم ۴۸مبلغ 

مبلغ  یتن به ارزش مجموع کیمتر ۵۳۶هزار و  ۱۶آن ساالنه  دیهکتار بوده و سطح تول ۵۳۰در سمنگان  از،ی: ساحات کشت پازیپ:۱۰

 .شودیم دیکشت و تول ازیسلطان، پحضرت یدرصد ساحات ولسوال۸۰است. در حدود  یهزار افغان ۶۸۰و  ونیلیم ۸۲

هزار  ۴۰۰ ونیلیم ۳۱۷مبلغ  یتن به ارزش مجموع کیمتر ۱۱۶دو هزار و  دیهکتار بوده و سطح تول ۱۸۹چهارمغز: ساحات کشت :۱۱

  .شودیم دیها کشت و تولصوفوسارباغ و درهخرم یهایو ولسوال بکیدر ساحات مرکز ا یافغان یافغان

 ۳۲۰و  ونیلیم ۴۹ یتن به ارزش مجموع ۶۴۴هزار و  کیآن،  دیهکتار بوده و سطح تول ۸۱۰در سمنگان  بی: ساحات کشت سبیس:۱۲

  .شودیم دیها تولصوفو دره دوآبیوسارباغ، روخرم یهایاست و از ساحات ولسوال یهزار افغان

 هاجنگ راتیتاث

اند که متأسفانه در بوده یو مالدار یزراعت یهاتیمشغول فعال یدر هفت واحد ادار نیسمنگان مخصوصًا دهاق تیقبل مردم وال انیسال از

 یهااست. شبکه دهید یدیصدمه شد هایولسوال نیها به خصوص سکتور زراعت در ادر کشور تمام عرصه یاثر چهار دهه جنگ و ناامن

ها باغ ،یعیها، منابع طبچراگاه ،یزراعت یهانیدر حالت خشک شدن بوده، زم ایها خشک و و چشمه هازیکار ب،یتخر سمًاق ایکاًل و  یاریآب

 .بود دهیگرد بیقسمَا تخر ایکاًل و  زین یو مالدار



 
موارد ذکر شده  گریاست و از جانب د دهیگرد ییمواد غذا یباعث بلند رفتن تقاضا برا نیشدن مهاجر ریرشد نفوس و سراز گریجانب د از

و  نیدهاق یکاریو هم باعث ب یباعث کمبود محصوالت زراعت زین ،یبه ساحات مسکون یها و ساحات زراعتزارباعث بدل شدن کشت

منظور  نیگردد به هم یکاریو ب یاقتصاد ،یفاجعه بزرگ زراعت کیچندان دور، ممکن باعث نه ندهیدر آ کهاست  دهیگرد نانیروستانش

 .است یدر بخش سکتور زراعت الزام ترشیتوجه ب

در سمنگان یزراعت یهاتازه

 

و  یاریانکشاف زراعت، آب یرا در راستا یاقابل مالحظه یهاتیفعال تیوال نیا یو مالدار یاریزراعت آب استیر ریسال اخ ۱۰ یط در

درختان  دیجد یهاتینوع یساختن زراعت، معرف زهیمکان ن،یزراعت نو جیجمله تروانجام داده است که از آن تیدر سطح وال یمالدار

 جادیا ،ییایمیک یگندم و کودها یشدههزارها تن تخم اصالح عیتوز ،یعیطب یهاها و چراگاهجنگل یتوسعه وبات،حب جات،یسبز ،یاوهیم

 شه،یپزراعت یهاخانم یاز صدها گلخانه برا شیب جادیها، اخانهدر گل جاتیو کشت سبز یمعرف جات،یگندم، کچالو، سبز یشیقطعات نما

پسته و ...،  ب،یمختلف مانند س جاتوهیمثمر م یهاهکتار باغ ۸۹۰ها، احداث دو هزار و کانال یکارتهپخ ،یاریآب دیجد یهاستمیس یمعرف

 جادیا ،یریش یگاوها ریآب، اصالح و تکث گاهرهیذخ ۲۲۰اعمار  نگ،یه یتحت پوشش نبات طب نیهزار هکتار زماز هشت شیکشت ب

و  یزراعت یهاهیها و اتحادانجمن جادیا ،یوانیو ح یها و امراض نباتآفت لو کنترو یریگشیپ د،یبه شکل جد یزراعت یهافیکوپرات

 یاعمار بندها ،یجیترو یهاتیونیاعمار  ،یو نبات یوانیح یهاکینیمختلف، اعمار کل یهامکاتب مزرعه در بخش ریتدو ،یمالدار

اجرا  هاتیفعال نیاما ا باشد،یزراعت م استیشده توسط ر جراا یهاتیاز جمله فعال یچنان رشد صنعت زنبوردارو هم هازهیگردان و آبرآب

 .اند ازمندیدر بخش زراعت ن ترشیب تیو حما یبه همکار تیوال نیو دهقانان ا ستیبسنده ن یشده در انکشاف توسعه زراعت و مالدار


