
 

 

 تیوال کی یمعرف

 افغانستان یهاخانهخاستگاه عناب و مرکز گل فراه،
 دهقان نامههفته

داده است. فراه از  یها را در خود جاخانهگل نیترشیافغانستان است، ب یزراعت یهاتیوال نیترکه از شمار بزرگ فراه

است.  یواحد دوم ۱۰و  یواحد مرکز کی یدارا تیوال نیدارد. ا تیبوده که در غرب کشور موقع ریگرمس اتیشمار وال

 ت،یوال نیا یهایگژهیو گری. از دباشدیمرز مهم رانیو کشور ا ر, هلمند، غومروزیهرات، ن یهاتیاز شمال با وال

به ارمغان  تیوال نیرا به باغداران ا یادیز یاست که نامش عناب است و درآمد اقتصاد تیوال نیمنحصر به ا یوهیم

 .آوردیم

العاده گرم بوده و تابستان فوق ییو دارا ییصحرامهیآن ن میمتر مربع بوده و اقل لویک( ۴۹۳۳۹.۱۰۰) تیوال نیا مساحت

متر است و در  یمل ۱۰۰-۵۰ نیساالنه به طور اوسط ب تیوال نیدر ا یگباران است. مقدار بارندهزمستان آن معتدل و کم

 ،یزراعت یهانیهزار هکتار زم ۸۰۰و  ونیلیچهار م یفراه مواز تیرسد. والیم زین متریمل ۲۰۰ارتفاعات مقدار آن تا 

 یسالبوده )که به اثر خشک یهکتار للم ۱۲۰و  یآب یزراعت یهانیهزار هکتار زم ۵۶۰دارد و از جمله  ریبکر و با

 نیهکتار زم ۱۳۰۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰۰ نیکشت ساالنه ب ری( که ساحه زافتهیهکتار کاهش  ۵۲به  یکشت للم ریاخ یهاسال

 نیمردم ا صدیف ۸۰از  شینفر نفوس داشته که ب ونیلیم کیدر حدود  نًایتخم تیوال نی. اانددهیرس ریاخ یهاسال یدر ط

 .باشندیم یمصروف زراعت و مالدار تیوال

 

 فراه تیوال یمحصوالت زراعت یمعرف

در سطح  یبزرگ زراعت یهاتیآماده به زراعت از جمله وال یهانیهزار هکتار زم ۵۶۰ یفراه با داشتن مواز تیوال

صادر  یو خارج یداخل یو به بازارها دیتول تیوال نیدر ا یمختلف یو مالدار یساله محصوالت زراعتکشور بوده که همه

 .گرددیم

 یآن به معرف دیکشت و مقدار تول ریسطح ز انیرا به طور مختصر با ب تیوال نیا یدیمطلب فوق، اقالم تول انیب با

 .میریگیم

 یاخانهگل محصوالت

تحت  نیزم بیاز هشت هزار جر شیب تیوال نیافغانستان مشهور است. در ا یهاخانهگل نیفراه به نام سر زم تیوال

از دَرک فروش محصوالت آن  یافغان ونیلیم ۵۱۰و  اردیلیاز سه م ترشیب یها قرار دارد که ساالنه مبلغخانهپوشش گل

 .کنندیکار م یدارخانهدر صنعت گل میمستق ریو غ میمستق ورهزار نفر به ط ۲۵و به تعداد  دیآیدرآمد به دست م

 جاتیسبز

 دیتول تیوال نیدر ا جاتیسبز یادیاست که همه ساله مقدار ز تیوال نیا یزراعت یاز محصوالت عمده یکی جات،یسبز

 :است ریقرار ز تیوال نیا یدیتول جاتی. انواع سبزشودیصادر م زین یو خارج یداخل یکه در داخل و به بازار ها

 ز،یگشن زک،ی( خربزه، تربز، کدو تنبل، کدوچه، پالک، تراتیاردلمهیغ یافلفل )دلمه اه،یبادنجان س از،یپ ،یروم بادرنگ،

 .حانیترب و ر ،یمل

. موضوع، در شودیصادر م هیهمسا یکشور و کشورها یهاتیفراه، به وال یدیو مهم تول یاقالم صادرات نیا ادیز مقدار

 :گرددیم انیب ترشیبه شرح ب ریجدول ز

 



 

 

  در سال/ ُتن نوع فصل دینام محصول نوع کشت ساحه به هکتار تول شماره

 یبهار ۶۱۱۹۹۰ ۱۶۱۰۵ یتونل تربز

  یتابستانویبهار ۲۳۹۵۰۰ ۹۵۸ یو تونل یاخانهگل بادرنگ

 یبهار ۶۰۵۰۰ ۴۸۴ یخانهگل یروم

  یخزانویبهار ۹۵۴۲۴ ۳۴۰۸ ازیپ

 یبهار ۲۴۲۶۶ ۲۲۰۶ اهیس بادنجان

 یبهار ۱۰۱۲۰ ۱۰۱۲ هیبام

 یبهار ۷۴۷۰ ۷۴۷ کدوچه

 

 جاتوهیم -۲

موجود است که ساالنه  جاتوهیانواع م تیوال نیدر ا جات،وهیم یفراوان برا یزراعت یهانیمناسب و زم میبه اقل نظر

از  ت،یوال نیا یوهی. مشودیصادر م یو خارج یداخل یو به بازارها دیتول تیوال نیدر سطح ا وهیم یادیز ریمقاد

 :اند لیقرار ذ شود،یم دیتول تیوال نیکه در ا یجاتوهیدارد. م یوباعال بوده و طعم خ تیفیک ییدارا ت،یفینظر کنقطه

آن به  ادیو مقدار ز تیفیکه از نظر ک یجاتوهیپسته، عناب و توت. م چ،یانگور، زرد آلو، آلوچه، شفتالو، بادام، گرنگ انار،

 .شده اند دهیگنجان ریدر جدول ز گردد،یکشور صادر م رونیافغانستان و ب اتیوال

 

 ساالنه/ُتن دیکشت/هکتار تول ینام محصول نوع کشت ساحه شماره

 ۱۲۷۸۸۸ ۷۹۹۳انار  ۱

 ۱۰۳۵۳۰ ۶۹۰۲انگور  ۲

 ۳۸۱۹ ۱۲۷۳عناب  ۳

 

 یمالدار -۳

 نیمشغول کار اند. در ا نه،یزم نیفراه است که اعم از مردان و زنان در ا تیاز مردم وال یادیشغل تعداد ز یمالدار

و  یزنبوردار ،یمرغدار ،یگوسفندپرور ،یگاودار یهااز فارم یادیموجود است و شمار ز واناتیانواع ح تیوال

مختلف  ینژادا تیوال نیو زراعت اند. در ا یمالدار مندالقهع تیوال نیاند. مردم افعال و در حال گسترش یپروریماه

در ساحات مختلف وجود دارد. شمار  یو قندهار ییغلجا ،یعرب ،یگوسفند بلوچ یبز و گوسفند موجود است، چون نژادها

 .رسدیرأس م ۴۰۰هزار و  ۹۰۱به  تیوال نیرأس و تعداد ُبز در ا ۷۰۰هزار و  ۵۴۳به حدود  تیوال نیگوسفندان در ا

هزار و  ۱۷۱و مرکز فعال است که شمار گاوها  هایدر سطح ولسوال یفارم گاودار ۳۰به تعداد  تیوال نیدر ا چنانهم

 .تن در سال است ۹۰۰استفاده از گوشت گاو ساالنه دو هزار و  زانیرأس است. م ۶۰۰

 یپروریماه -۴



 

 

امکانات به  نیاست که ا یو مالدار یزراعت یهاتیانواع فعال یمناسب برا یبستر و فضا یفراه دارا تیوال

کند و در کنار  تیمختلف فعال یهاانکشاف و بخش یدارد تا در راستا ازین یو دولت یسکتور خصوص یهایگذارهیسرما

 .مردم را فراهم سازد یبهتر کار برا یهانهیدرآمد خوب، زم

شده که اکثرًا  جادیا یبه ابتکار سکتور خصوص یآبگرم یفارم ماه ۲۰۰از  شیفراه ب تیدر وال ریسه سال اخ انیجر در

ها فارم نیکه در ا ییهایماه. چوچهکنندیرا در آن رها م هایماهو چوچه نیها تأمآن یمنبع آب یسولر یهاتوسط واترپمپ

 .دارند یطیفراه تطابق مح ییآب و هوا طیبوده که با شرا« کارپ لوریس»و « گراس کارپ»از نوع  ابند،ییپرورش م

 

 یزنبوردار -۵

به  یادیز یکه مردم عالقه افتهیفراه رواج  تیدر وال یوزارت زراعت، صنعت زنبوردار یبا همکار ریچهار سال اخ در

 عیبه زنبورداران توز تیوال نیصندوق زنبور عسل در ا ۳۲۰چند سال،  یاند. در طزنبور عسل نشان داده ینگهدار

 یریگمتذکره جهت نسل یهااز صندوق ۱۳۹۷و در سال  است یبخش زنبوردار رفتشیپ یبرا یاست که قدم مهم دهیگرد

 تیوال نیزنبور عسل در ا یخانواده ۱۱۰اند. به صورت مجموع دو هزار و عسل مورد استفاده قرار گرفته دیو تول

  .تن است ۸.۲فراه  تیعسل در وال داتیموجود و سطح تول

 یمرغدار -۶

گوشت مرغ ساالنه  داتیفارم آن، فعاًل فعال است. مجموع تول ۳۲۰موجود است که  یفارم مرغ گوشت ۷۲۵فراه  تیوال در

 ۴۱۵و  ونیلیفت مه ت،یوال نیتخم مرغ در ا یساالنه داتیذکر است که تول انیتن گزارش شده و شا ۱۰۰چهار هزار و 

 .تا است

 فراه تیو چالش ها در سکتور زراعت وال مشکالت

 :شودیفراه اشاره م تیاز مشکالت عمده در وال یبه شمار ریز در

 فروش محصوالت؛ یهاتیبه مارک یو مالدار یمحصوالت زراعت گاندکنندهیاندک تول یرسدست

 ؛یزراعت یهانیزم یاریآب یبرا یآب کاف کمبود

 ؛یمحصوالت زراعت گاندکنندهیتول یبرا ISO ِکتیفیصدور ِسرت ستمیس نبود

 ؛یو مالدار یزراعت یهااز برنامه تیحما یدونرها برا نبود

 ؛«یسیدمپنگ پال» ای یمشابه در زمان رفع حاصل محصوالت محل یکردن محصوالت زراعت وارد

 جات؛وهیو م جاتیسبز یرهیذخ یبرا یاریمع یهاسردخانه نبود

 جات؛غله یرهیذخ یبرا یاریمع یانبارها نبود

 برق؛ یانرژ نبود

 به آن؛ نیدهاق ییو عدم آشنا یمدرن زراعت زاتیو تجه آالتنیماش کمبود

 .تیوال نیا یو مالدار یاز محصوالت زراعت تیدولت در بخش حما یتوجهکم


