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 :خالصه

، و وزارت زراعت ، اداره ملی احصایه و معلوماتی ریاست جمهوری اسالمی افغانستانمقام عال بر اساس هدایت

 9911برای سال وضعیت زراعتی کشور را  پیشبینی موظف گردید تا طی سه یوم گزارش تحلیلی آبیاری و مالداری

ترتیب  توسط هردو ارگاناینک گزارش تحلیلی فوق الذکر و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید که   آماده نموده

 .گردد مقام عالی احترامانه تقدیم میو به 

د و از این طریق نوف زراعت میباشمصرعتی بوده و اکثر نفوس کشور ایک کشور زرطوریکه نیک میدانیم افغانستان 

که از  میباشدهکتار  میلیون ( ۸.۷) اعتی ) آبی و للمی( در کشور حدودزمین های زر ظرفیترار معیشیت می نمایند. ما

با در نظر داشت  للمی( تار آبی و یک میلیون هکتارمیلیون هک ۳.9) لیون هکتاریم (9.9) حدود ساالنه آن جمله

 رد.یمیگ قرارکشت تحت ندگی راقلیمی و رژیم با اتنوسان

اعالن گردیده و   Neutralافغانستان  منطقه و جهانی هواشناسی برای  های رژیم بارندگی سال جاری از طرف سازمان

میباشد. این در حالی است که رژیم بارندگی سال گذشته کشور پیامد های این رژیم عبارت از بارندگی نورمال برای 

  آن بارندگی بیشتر و درجه حرارت بلندتر از حد نورمال میباشد.پیامد های  که بود El-Nino کشوربرای 

خصوص گندم للمی میباشد. طی سال جاری وضعیت ه امل موثر در مقدار تولید گندم بوضعیت اقلیمی از مهم ترین عو

جوزجان و سرپل   بلخ،  والیت  برخی از قسمت های کندز و کشور به استثنایی والیات  بدخشان تخار،بارندگی  در 

در  ( به استثنایی حوزه آبی هلمند Snow Water Equivalentنزدیک به حد نورمال بوده . حجم آب معادل برف )

 کمتر از سال گذشته و پاینتر از حد اوسط میباشد.سایر حوزه های آبی 

ارقام مصاحبه تیلفونی که با روسایی شورا های انکشافی ، روسایی ریاست های زراعت  و دهاقین در  ازیلی لتح نتایج

و یک سال نورمال را پشبینی بخش نشان میدهد قناعت  را والیت کشور صورت گرفت وضعیت زراعتی کشور 93

 میتوانیم. 

شرق کشور وجود دارد  و شمال والیات شمالقست های  برخی ه نظر به سال گذشته و حد اوسط درکسر بارنگی ک

 ۳۳. وضعیت کشت گندم آبی در خواهد داشتسال گذشته  به تولیدات گندم للمی نسبت بر منفی تاثیرات اندکاحتمال 

و نظر به کاهش حجم برف معادل آب  ،بوده  والیت نا مساعد  نسبت به سال گذشته 9 والیت مشابه و 1خوبتر ، والیت 

یات شمال و که در حوزه های آبی کشور دیده میشود احتمال کمبود آب برای فصل دوم خصوصا کشت شالی در وال

متریک تن پیشبینی  لیونیم ۳.52کشور پاکستان  در  ۳2۳2. همچنان تولیدات گندم برای سال شمال شرق دیده میشود

آن  پاکستان و سکتور خصوصی کشورمتریک تن گندم در ذخایر  میلیون 959 که حدوداه است این در حالی است گردید

مازاد تولید گندم و نیاز به  ۳2۳2در نتیجه چنین استنباط میشود که کشور های فوق الذکر در سال وجود دارد. کشور

 صادرات دارد.

پیشبینی گردیده است و به اساس نفوس سال میلیون متریک تن ( 35۷2حدودا ) ۳2۳2تولیدات گندم در کشور برای سال 

میباشد. الزم به ذکر میلیون متریک تن ( 95.2نیازمندی کشور به گندم )، نفر سنجش گردیده لیونیم 9۳5۷1که  9911

 نموده است. تخمین لیون متریک تنیتولیدات گندم را برای سال جاری در افغانستان پنج م  USDAاست که اداره 

ه خواهد الت باغداری  کشور با وجود کاهش آب در بعضی حوزه های آبی  کشور مانند سال گذشتوضعیت تولید محصو

این محصوالت پا برجا باشد نگرانی از صادارات میوه جات  بود و در صورتیکه شیوع ویروس کرونا الی رفع حاصل

 .ی مارکیت های منطقه متصور میباشدبرابه خصوص تربوز و خربوزه 
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 :روش کاری

 گرفته است: قرارتحلیل  مورد شاخص های ذیل (سال جاری وضعیت زراعت نییب پیش) تهیه این گزارش برای 

 رابطه بین بارندگی و تولیدات گندم بخصوص ( و۳291الی  ۳22۳) ارقام بارندگی و تولیدات سال های گذشته

 گندم للمی.

 و تفسیر تصاویر ماهواره یی تعبیر (NASA برای ).شناسایی و پوشش  وضعیت زمین های زراعتی 

 تعبیر و تفسیر تصاویر ماهواره یی (NOAA.جهت استحصال ارقام بارندگی و پوشش برف ) 

  برف معادل آبحجم سنجش (Snow Water Equivalentدر حوزه ) آبی و بند های کشور های. 

  شده تفاوت پوشش گیاهی لمارشاخص نتحلیل Normalized Difference Vegetation Index (NDV) 

 والیت کشور 93زراعت  سایئور امصاحبه  تیلفونی ب. 

 های انکشافی والیات للمی کار سای شورائلفونی با  رویمصاحبه ت. 

 ت کشوروالی  93ه تیلفونی  با دهاقین مصاحب. 

  :وضعیت بارندگی کشور طی شش ماه اخیر تحلیل 

وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری، اداره فیوزنت و ستالیت  هواشناسی های دستگاهارقام جمع آوری شده از 

(CPC/RFE  )اداره ملی اوقیانوسیه و اتموسفیری ایاالت متحده امریکا (NOAA ) بارندگی مجموعی نشان میدهد که

با مقایسه عین زمان سال گذشته و حد اوسط سالهای نورمال  الی مارچ سال جاری( ۳291اکتوبر ) طی ماه های گذشته

در قسمت های شمال، شمال شرق و شمال غرب کاهش داشته حاآلنکه مقدار مجموعی بارندگی در مناطق جنوبی، 

  .بیشتر میباشدنورمال اندک جنوب شرقی، جنوب غربی و قسمت های مناطق مرکزی کشور از حد 

 رایه گردیده است(ا 9)توضیحات در نقشه شماره 
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 نقشه شماره یک: مقایسه وضعیت بارندگی شش ماه گذشته سال جاری ب شش ماه گذشته سال گذشته
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 سال اخیر: 81 طیبارندگی در تولید غله جات کشور  ارتباط

بارندگی های کافی وبموقع دارد.  ارقام ساحه تحت کشت و تولیدات گندم بخصوص در ساحات للمی ارتباط مستقیم با 

تولید غله جات و مقدار بارندگی مجموعی سال های اخیر نشان میدهد که در صورت افزایش مقدار مجموعی بارندگی 

در کشور سطح تولیدات غله جات نیز افزایش داشته است. با در نظرداشت این موضوع سال جاری برای تولیدات 

مرکزی، جنوبی ، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور از سال گذشته خوب خواهد بود  محصوالت زراعتی در مناطق

تر بغالن، بلخ و سمنگان سطح تولیدات کشور پاییناما در مناطق للمی کار کشور خصوصاً والیات بدخشان، تخار، کندز،

  .از سال گذشته پیش بینی میگردد

 ارایه گردیده است: یات بیشتر در گراف ذیلئجز

 

 .وزارت زراعت آبیاری و مالداری :وقارقام  گراف ف منبع
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 ( در حوزه های آبی کشور: Snow Water Equivalentحجم آب معادل برف )

( گذشته  991۸بر اساس مقایسه ارقام حجم آب معادل برف ماه حوت سال جاری با عین مدت زمان )ماه حوت سال 

 دریا و حوزه آبی شمال حجم آب معادل برف  نسبت به حوزه های آبی هلمند،نشان میدهد که در حوزه های آبی آمو 

نخواهد داشت   (گندم)میباشد .قابل ذکر است که این مقدار کاهش تاثیر منفی  باالی کشت فصل اول  کابل و هریرود کمتر

ولی احتماال باعث کاهش ساحه تحت کشت شالی که عموما فصل دوم  در والیات شمال و شمال شرق میباشد خواهد 

 )توضیحات در گراف های ذیل ارایه گردیده است(گردید. 
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 : NDVIبراساس شاخص  کشور زراعتوضعیت فعلی 

ی  و خزانی گندم للمی گندم آبی الی تحلیل این گزارش در سر تا سر کشور نورمال  گزارش داده میشود همچنان در والیات للمی کار کشت بهار خصوصاً وضعیت کشت  آبی زراعتی  

وضعیت  قابل یاد هانی است که .بلخبدخشان و  تخار، والیات کندز،زارش داده شده است به استثنایی وضعیت علفچر ها الی اخیر ماه حمل سال جاری نورمال گ بر عالوه صورت گرفته

آب در حوزه های آبی والیات شمال و شمال شرق ممکن باغداران با کمبود آب در اخیر فصل روبرو شوند که بدون  حجم برف معادل  نسبت کمبود ،بوده خوب  در سطح کشور باغداری

 ن( نیز خوبتر گزارش داده شده استشک برای آبیاری بدیل استفاده از چاه های عمیق خواهند نمود الزم به ذکر است که وضعیت زراعتی منطقه )کشور های آسیایی میانه و پاکستا

 (یه گردیده است.اراذیل مل در نقشه حماه  ۸الی  فعلی زراعت کشور توضیحات بیشتر راجع به وضعیت).
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 :ت کشور در باره وضعیت فعلی زراعتوالی 43روسای زراعت با  مصاحبه تیلفونینتایج 

 راجع به وضعیت موجود زراعت کشور والیت 93 روئسای ادارات زراعت با که مصاحبه تیلفونی هاییافته  بر اساس

به مقایسه سال  ت وضعیت زراعت مشابه و یا خوبتروالیا متباقی، کندز و بلخ در به استثنایی والیات تخار ،صورت گرفت

 (.یات بیشتر در نقشه ذیل. )جزگزارش داده شده است گذشته

 

 :فعلی زراعتدر باره وضعیت  با شورای های انکشافی قریه جات مصاحبه تیلفونینتایج 

 ،)بدخشان( والیت للمی کار کشور 11( روسای شورا های انکشافی در )443) باکه مصاحبه تیلفونی  ییافته ها بر اساس

صورت گرفته وطی این مصاحبه در مورد  (وهراتبادغیس  فاریاب، جوزجان، سرپل، ،سمنگان ،بلخ ،بغالن کندز، تخار،

 سال گذشته طالب معلومات گردیده ایم چنین نتیجه بدست آمده است :ی وللمی به مقایسه آ بوضعیت کشت مزارع 

فاریاب وهرات(  سمنگان ، سرپل، ،)بادغیس در ات ارائیه نماییم والیاتدر صورتیکه این معلومات را به سطح والی

والیات )بلخ  اما جاری به مقایسه سال گذشته خوب ومشابه معلومات داده اند سال طی وضعیت کشت مزارع ابی وللمی را
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که دروالیت بدخشان  وباید متذکر شد ارائیه نموده اند نا مساعدرا للمی کشت  وضعیت تخار، کندزوجوزجان ( بغالن، ،

 نتیجه بدست آمده نمی تواند .و علفچر این والیت در حال حاضر از وضعیت کشت نسبت اقلیم سرد سیر 

 باره وضعیت فعلی زراعت:والیت کشور در  43دهاقین با  مصاحبه تیلفونینتایج 

 به اساس پرسشنامه از قبل طرح شده کشور  والیت 43در  دهاقین( 555) که ازمصاحبه تیلفونی  ییافته ها  بر اساس

، ، موجودیت آب برای آبیاری   گندم للمی و آبی و تولیدات کشتوضعیت صورت گرفته وطی این مصاحبه در مورد 

 سال گذشته چنین نتیجه بدست آمده است :شاخص های متذکره طی سال جاری با مقایسه  ضعیت علفچر ها و

که وضعیت زراعت طی سال جاری نسبت سال  نتیجه گیری میگردد دهاقین چنین بر اساس معلومات ارایه شده توسط 

  کشت للمی که بیشترین ساحات تحت  )تخار،کندز،بلخ،قسمت های جوزجان(مناطق شمال و شمال شرقبرخی  گذشته در 

در والیات جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب در مجموع وضعیت زراعت  میباشد.مساعد و علفچر را دارا میباشد نسبتاً نا

ی میگردد. الزم به ذکر است  که نسبت موجودیت پوشش برف وسرد سیر بودن والیات و علفچر قناعت بخش پیش بین

 وضعیت زراعت را نمیتوان پیشبینی کرد. ت غور و کاپیسا()بامیان،دایکندی،پنجشیر، بدخشان وقسمت های والی

 علفچر های کشور: فعلی وضعیت

و فعال قرار  نورمالهکتار در حالت  میلیون  951 هکتار علفچر قابل چرا مواشی  کشور حدودآ میلیون  .9۷5از مجموع 

هکتار آن در والیات بادغیس، فاریاب، هرات، سرپل، جوزجان، بلخ و بغالن   میلیون  .95 از داشته که از این  جمله بیش

میلیون هکتار  9252حدود  .قرار داردکنر، لغمان، ننگرهار و نورستان   هکتار آن در والیات 922،222بوده و حدود 

یشبینی درجه حرارت و ممکن در ماه های آینده )ثور و جوزا( نظر به پ قرار داردعلفچر که فعال در حالت غیرفعال 

در نقشه ذیل صنف   NDVIکشور به اساس شاخص در  هاچروضعیت کنونی علف بارندگی بیشتر رشد نموده و فعال گردد.

 بندی گردیده است.
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دارد کمتر  تراکم ضعیت علفچر به مقایسه سال گذشته جان وزرخی مناطق  والیت کندز،تخار ، جوالزم به ذکر است که در ب

 92ندگی الی ( طی دو هفته آینده بارNOAA)ایاالت متحده آمریکا  یانوسیه و اتموسفیری قپیشبینی اداره ملی ا سو به اسا

باعث تحقق  این پیشبینی  بدون شک میگردد پیشبینی   به شموال والیت فوق الذکر  والیات کشور رملی متر که برای اکث

 .خواهد گردید بهبود وضعیت علفچر ها
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 :8411مازاد/کمبود( در سال  گندم )تولید، نیازمندی،توازن 

که این نیازمندی همه ساله به اساس رشد ساالنه نفوس  نیارمندی به گندم در کشور مستقیما به تولیدات داخلی وابسته میباشد

سیر صعودی داشته در حالیکه تولیدات داخلی گندم نظر به شرایط اقلیمی در کشور به شکل متناوب )گاهی کاهش وگاهی 

 .( می نماید افزایش 

برای گندم جهت استفاده ضرورت  ،میباشد( میلیون نفر 42.19حدود )که  1499طی سال  کشورنفوس  تخمینبه اساس  

نیازمندی به تخم  کهاین در حالی است  .میگرددپیشبینی  جاری در سال ( میلیون متریک تن5.422مواد غذایی حدود )

ضایعات گندم در  تنمتریک  ( هزار743) مقدار گندم وکشت  برای 1499تن در سال ( هزار متریک 474مقدار ) بذری

میلیون متریک تن  (۵.325نیازمندی گندم در سطح کشور حدود )مجموع بناًء  ه است.دیگردتخمین ن رفع حاصل جریا

سه میگردد مقای پیشبینیمیلیون متریک تن  (3.17اگر نیازمندی متذکره را با تولیدات  داخلی که حدود ) .تخمین میگردد

 .رونما خواهد گردیدکمبود ( در سطح کشور 1499)( میلیون متریک تن گندم طی سال 1.5۵حدود ) یم دیده میشود کهئنما

ن دارای مازاد یا کمبود کم وبیش آات به اسا س تولیدات گندم ونفوس توازن گندم به تفکیک والیات متفاوت بوده یعنی والی

   میباشد.

 نشان داده شده است.یات بیشتر در گراف ذیل ئجز
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 رضیه:ف

صورت گرفته و تا اکنون از وضعیت خوب به شکل نورمال   در سرتاسر کشور  9911 چون کشت گندم آبی  طی سال

برای والیات شمال و شمال شرقی کشور که عمدتا   IRIمتوسط مدت مدل برخوردار میباشد  در صورتیکه پیشبینی بارندگی 

 میلیون  (3.1) خیلی نزدیک به سال گذشته حدود 9911کشت گندم للمی را تشکیل میدهد  تحقق یابد  تولیدات گندم برای سال 

 .   متریک تن خواهد بود

ور بهیود نیابد و نیز در صورتیکه کسر بارندگی موجود در برخی قسمت های للمی کار والیات شمال  وشمال شرق کش

در نتیجه  که  شدخواهد  متاثر(  کندز، بلخ، تخار و بدخشانکشت گندم للمی در والیات ) تولیدپیشبینی  فوق الذکر تحقق نیابد  

موعی گندم جک تاثیر خود را باالیی تولیدات مخواهیم بود که بدون ش مواجه کاهش تولیدات گندم للمی  در این والیات به

 داشت.خواهد 

 منابع که در تهیه این گزارش تحلیلی از آن  استفاده گردیده است:

 اداره ملی احصایه و معلومات 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 ( اداره زراعت ایاالت متحده امریکاUSDA) 

 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

 ( شبکه فیوزنتFEWS-Net) 

  والیت کشور 93روسای زراعت 

 انکشافی والیات للمی کار کشور های شورای یروسا 

  کشور والیات دهاقین 
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