
 

 

 نیپس یهادر سال یکندیبادام دا تیبر وضع یمرور
 دهقان نامههفته

العبور بودن فاصله دارد، اما به علت صعب لومتریک ۴۶۰افغانستان است و از کابل  یجوان و مرکز یهاتیاز وال یکی یکندیدا

 دیکشت و تول یمناسب برا یآب و هوا یدارا یکندیدانست. دا هاتیوال نیتررا از دور افتاده تیوال نیا توانیم یمواصالت یهاراه

پاتو،  ش،یناوه م ر،یسنگتخت، خد ،یاشترل رامور،یدارد: شهرستان، م یواحد ادار ۱۰ ،یکندی. داتاس یمحصوالت مختلف زراعت

 .یلین تیکجران و مرکز وال ،یتیک

اند که در فعال یمحل یاداره ۴۷ یکندیدا تیاست. در وال هیغور و هلمند همسا ان،یبام ،یارزگان، غزن یهاتیبا وال یکندیدا

  .قرار دارد تیشان مقام والرأس

 .شودیم دیبذر و تول یو صنعت ینباتات طب یحبوبات و بعض ،یسبز وه،یانواع غله، م یکندیدا تیوال در

 :یکندیدا تیدر وال ریبادام در پنج سال اخ دیتول

در سطح  عیوس مانهیبوده که به پ یکندیدا تیو مازاد وال کینبات استراتژ کیبادام  شود،یم دیتول یکندینوع بادام در دا ۲۴از  شتریب

 یداخل ی. ساالنه محصول آن به بازارهاشودیم دیغرس، پرورش و تول یمتماد یانیاز سال ت،یوال نیا یدر تمام روستاها تیوال

که  شودیم دیتول یکندینوع بادام در دا ۲۰از  ترشی. بگرددیمصادر  زیو حتا خارج از کشور ن هاتیوال ریساکابل، قندهار،  ،یغزن

 یکارمل، عبدالواحد ل،یننپر ،ییقهاربا ،یاپسته ،یمال، قنبرکف ییستاربا ،یبزشاخ ییستاربا ،یکاغذ ییها ستارباآن نیمشهورتر

 .است یدوم و سنگگ محل یمال محلکف اول، یمال محلسنگک، کف یعبدالواحد ،یکاغذ

تن حاصل به دست آورده  ۶۴هزار و  ۱۱تحت کشت بادام،  یاز محدوده هفت هزار هکتار ساحه تیوال نیدهقانان ا ۱۳۹۳سال  در

 یافغان ۵۷۱هزار و  ۷۸محصول بادام است، در حدود  دیتول نیترشیکه ب یتن بادام سنگک محل کیبودند که در آن سال، هر متر

 .مردم از محصول بادام بوده است دیعا یافغان ۵۴۴هزار و  ۳۰۹و  ونیلیم ۸۶۹ یبود. به صورت مجموع

تن حاصل داد، در آن سال هر تن  ۶۴هزار و  ۱۲بود که ) افتهی شیهکتار افزا ۴۷۲هزار و  ۷ساحه کشت بادام به  ۱۳۹۴سال  در

درآمد به  یو به صورت مجموعفروخته شد  یافغان ۷۵۸هزار و  ۱۴۲ یاست، به بها یکندینوع بادام دا نیتربادام سنگک که عمده

 .بود یافغان ۵۱۲هزار و  ۲۳۲و  ونیلیم ۷۲۲و  اردیلیم کی غدست آمده از بادام در آن سال مبل

تن بادام به دست آمد، که در آن سال  کیمتر ۶۴هزار و  ۱۷هکتار باغ بادام،  ۴۷۲هزار و  ۱۲از ساحه  یکندیدا تیوال۱۳۹۵ در

 ونیلیم ۱۹۳و  اردییلیسال، دو م نیدر ا ریمس نیفروخته شد. درآمد مردم از ا یافغان ۵۸۱هزار و  ۱۲۸ متیهر تن بادام سنگک به ق

 .ودب یافغان ۵۴۴هزار و  ۹۳۵و 

تن بادام به دست  کیمتر ۲۷۶هزار و  ۲۵از  شیهکتار باغ بادام، ب ۴۲۴هزار و  ۱۵از حدود  یکندیدا تیباغداران وال ۱۳۹۶ در

 نیدر هم قیطر نیمردم از ا یفروخته شد و درآمد جمع یافغان ۹۲۸هزار و  ۹۰ متیسال به ق نیآوردند. هر تن بادام سنگک در ا

 .بود یافغان ۸۷۰هزار و  ۳۶۸و  ونیلیم ۲۹۸و  اردیلیسال، دو م

 تیفیو ک تیکم کاهش

متاثر  ترشیمذکور را ب یسال گذشته منابع آب یسالشده که خشک نیها تامچشمهو  زیاز کار صدیف ۷۰تا  یکندیدا تیوال یمنابع آب .۱

 جهیکه در نت دینباتات مخصوصا بادام نرس یبرا یخشک شده و آب کاف یمنابع آب صدیف ۷۰ها از ساحه، تا ساخته و نظر به گزارش

 .انددهیساحات بنا به نبود آب، درختان خشک یو حتا در بعض افتهیشان کاهش گل متأثر شده و حاصل قتدرختان بادام در و

 تیفیمحصول، ک تیدر زمان پر شدن مغز بادام به نبات نرسد بر عالوه کاهش در کم یکه آب کاف یکه معلوم است وقتچنان .۲

 یمنف ریتاث زین متیکه در کاهش ق افتهیبه طور قابل مالحظه کاهش  زیبادام ن تیفیک یآب کاف دنیکه با نرس ابدیکاهش م زیمحصول ن

 .دارد

رفتن گل بادام شده که حاصالت  نیساحات باعث از ب یدر بعض دیشد یدر موقع گل بادام نزول برف توام با سرد یدر سال جار .۳

 .برده و باغداران را متضرر ساخته است نیاز ب صدیف ۹۰را در آن ساحات تا مرز 



 

 

کرده و  وعیش ترشیب تیوال نیدر ا رکیرجیو مخصوصًا حشره ج افتهی شیافزا زیها نامراض و آفت وعیش ،یسالبا آمدن خشک .۴

 .است دهیکه باعث کاهش حاصالت گرد دهیسبز نبات را مک یهانباتات مخصوصا بادام حمله کرده قسمت یباال

 

 :یکندیدا تیبادام در وال متیکاهش ق لیدال

شدن مغز  بیو بد ش یوزنآب در موقع پر شدن منفذ بادام بوده و باعث بد رنگ شدن، کم دنیاز نرس یبادام که ناش تیفیکاهش ک .۱

 .گرددیبادام م

 .کاهش درآمد مردم و عدم مصرف آن در داخل توسط مردم .۲

 .یاریمواصالت مع یهانبود راه .۳

 .گاندکنندهیتوسط تول ییپروسس ابتدا ینهینبود زم .۴

 .است یکندیمراکز پروسس و تجارت بادام دا از یکیکه  یدر غزن یناامن .۵

 

 حاصالت بادام شیافزا یزراعت برا استیر ریتداب

شده و اصالح یهانهال جیبادام، ترو یهاباغ یسازیاریبه خاطر مع یو مالدار یپروژه باغدار یزراعت به همکار استیر .۱

 استیر یکه در سال جار دینمایم عیاصالح شده توز یهااحداث و نهال یهاتعداد باغ کیبادام ساالنه  تیفیحاصالت با ک شیافزا

 .درخواست کرده است یو مالدار یشده از وزارت زراعت و پروژه باغدار صالحا یهانهال ترشیزراعت مقدار ب

کرده  میتقد یاریآب تینیکرده و به مع نیزایو د یرا سرو یاریپروژه آب نیچند یزراعت یهازراعت به خاطر مهار آب استیر .۲

 .افتیخواهند  شیمهار و حاصالت افزا یزراعت یهاها، آبپروژه نیا قیاست که با تطب

حفاظت نباتات کرده و در موقع  استیرا از ر ترشیامکانات ب یزراعت غرض کنترول امراض و آفات همواره تقاضا استیر .۳

محترم  استیر یرا گزارش داده است که با توجه و همکار تیوال نیمهم ا قرار داده و آفات انیمذکور را در جر استیآفات، ر وعیش

 .خواهند شد کنترولحفاظت از آفات و امراض مهم بادام 

زراعت همواره از وزارت محترم زراعت و مؤسسات همکار خواهان  استیر ت،یبا توجه به ضرورت پروسس بادام در داخل وال .۴

 یو به زود دهیاعمار گرد« آکسفام»اعمار مراکز پروسس بادام شده است که خوشبختانه دو مرکز پروسس بادام توسط مؤسسه 

 توسط وزارت، ترشیکرد. با اعمار مراکز پروسس ب اهندخو تیپروسس نصب و شروع به فعال یهانیماش

در محصول بادام  گرید یو از سو افتهی شیباغداران افزا قیحاصالت بادام با تشو طرفکیزراعت و مؤسسات همکار از  .۵

 .به وجود خواهد آمد ییافزاارزش

بوده و  یواردات شد،یم عیباغداران توز یزراعت و مؤسسات همکار برا استیشده که توسط راصالح یهاتا سال گذشته تمام نهال .۶

 هیبه احداث قور قیرا تشو نیمشکل دهاق نیزراعت با درک هم استینهال وجود نداشت، اما ر دیتول یمنبع برا چیه تیداخل وال در

 یزراعت به همکار استیتوسط ر تیخود وال یهاهیاصالح شده از قور یهانهال نیاول ینهال نموده که در سال جار دیبخاطر ه تول

اصالح شده  یهابه نهال یباغداران به آسان ت،ینهال در داخل وال دیخواهند شد. با تول عیتوز یو مالدار یباغدار یپروژه مل

 .افتیخواهد  شیشان افزاو حاصالت کنندیاحداث م دیجد یهاکهنه، باغ یهاباغ یکرده و به جا دایپ یرسدست

 

 مشکالت

 یابیبازار در -۲ د،یدر بخش عوامل تول -۱دو نوع است.  یکندیبادام دا مشکالت

 :دیدر بخش عوامل تول -۱



 

 

وارد  تیاز وال رونیها از بکه متاسفانه تمام نهال یکندیاصالح شده در داخل دا یهانهال دیغرض تول یاریمع یهاهیقور نبود

ها در وارد شدن به نهال خسارت ،یطینداشتن به موقع به نهال، توافق مح یرستمام شد نهال، دست متیق شیکه باعث افزا شدندیم

 هیاتحاد یزراعت است که در سال جار استیبخش در پالن ر نیکه در ا باشدیراه و بعضًا انتقال امراض و حشرات م انیجر

 یریوگها جلاز وارد کردن نهال ندهیآ یهاافغانستان گردد که در سال دارانهیقور یمل یهیو شامل اتحاد جادیا یکندیدا دارانهیقور

 .مینهال خودکفا شو دیشده و در قسمت تول

 :یابیدر بخش بازار -۲

پروسس و  کهیدو فابر ینشده، اما در سال جار تیبادام کدام فعال یاریمع یبنددر قسمت پروسس و بسته یکندیتا هنوز در دا متأسفانه

وزارت  یمؤسسات همکار قیاز طر ترشیب یهاکهیتا فابر میاعمار خواهد شد و در تالش «OXFAM» بادام توسط مؤسسه یبندبسته

که ضرورت است تا بادام از  یو خارج یداخل یبادام به بازارها یموضوع معرف یبندپروسس و بسته ززراعت اعمار گردند. بعد ا

و  یجشنواره خود در قسمت معرف نیگردد. ا یمردم معرف یگذاشته شود تا بادام به تمام شیبه نما یالمللنیو ب یمل شگاهینما قیطر

 .شودیم دهیرسان یالمللنیو ب یبه سمع تاجران مل هارسانه قیدارد که از طر ییبادام نقش بسزا یابیبازار


