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 :مقدمه

گندم از جمله اقالم مهم زراعتی در افغانستان بوده و از نگاه ارزش غذائی برای اهالی این کشور دارای اهمیت زیاد می باشد که زرع 

ر آسیب ر نباتات بیشتگساحه تحت کشت این نبات نسبت به دیبه همین دلیل و کشت آن تقریباً در تمام مناطق کشور مروج می باشد. 

فیصد  (۱۱. ساحه تحت کشت گندم طی سال جاری حدود )ه به اثر وضع جوی در کشور کاهش و افزایش مینمایدهمه سال و پذیر بوده

 مجموع ساحه تحت کشت را در کشور احتوا می نماید که این فیصدی نیز وابسته به وضعیت جوی همه ساله متفاوت می باشد.

کسالی، سیالب ها، امراض، آفات و عوامل ناگوار طبیعی متاثر میگردد. خشتولیدات گندم در کشور همیشه به اثر عوامل مختلف از قبیل 

 ساحه تحت کشت که بیشتر به اثر سیالب ها واوال در تولید گندم دو فکتور عمده دخیل بوده که باعث افزایش یا کاهش آن میگردد. 

موجودیت باران های به موقع گندم للمی که با  در تولید مجموع گندم رول مهم را دارد بخصوص عوامل ناگوار طبیعی متاثر گردیده و

آنرا متاثر می سازد که اگر این  تولیدات خوبی را دارا می باشد. ثانیاً حاصل فی واحد زمین که بیشتر خشکسالی ها، آفات و امراض

 تحت کنترول قرار گیرد تولید گندم افزایش چشم گیری می نماید. فکتور

مصارف غذائی، مصارف  که عبارت از می شوددر نظر گرفته گوری ر بصورت عمومی سه کتبرای سنجش نیازمندی گندم در کشو

گندم به منظور غذا در کشور نسبت به دیگر نباتات بیشتر مورد استفاده قرار  .می باشد تخم بذری و ضایعات گندم در زمان رفع حاصل

ه تحت کشت وابسته به ساحبیشتر مصارف تخم بذری  تر می شود.گرفته که با رشد ساالنه نفوس کشور نیازمندی به گندم همه ساله بیش

بوده و به هر اندازه که ساحه تحت کشت گندم افزایش نماید به همان اندازه نیاز به تخم بذری بیشتر می باشد و برعکس آن. ضایعات 

 افزایش می نماید.گندم وابسته به تولیدات آن بوده و هر اندازه که سطح تولیدات بلند برود ضایعات نیز 

مازاد یا کمبود گندم در کشور مستقیماً وابسته به تولیدات داخلی بوده که در صورت افزایش تولیدات مقدار کمبود گندم کاهش می نماید. 

 و چون قبال یاد آور شدیم که با افزایش ساحه تحت کشت تولیدات نیز افزایش مینماید بناًء این موضوع به سطح والیت متفاوت بوده

 والیاتی که ساحه تحت کشت گندم در آن ها بیشتر می باشد تولیدات آن افزایش نموده و دارای مازاد گندم می باشند.

تا  به خرج داده همیشه سعی و تالش ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات این وزارت در جمع آوری و تهیه ارقام احصائیوی

عت ارالن گزاران و پالیسی سازان بخش زارقام و معلومات دقیق را در بخش زراعت جمع آوری و بعد از تجزیه و تحلیل به دسترس پ

 قرار دهد.

( والیت کشور راه اندازی ۹۲طی سال جاری این ریاست به همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات سروی قبل از رفع حاصل را در )

تری را جمع آوری نموده است. قابل یاد آوریست که والیات غور و فراه به نسبت وضع خراب امنیتی در زمان تطبیق و ارقام دقیق 

 سروی تحت پوشش قرار نگرفتند.

جمع آوری نموده و نیازمندی آن را در  ( راآبی و للمی)ریاست ارقام ومعلومات پیرامون ساحه تحت کشت و تولیدات گندم هم چنان این 

 از آن برای تهیه و تدارک سنجش تا مقام های محترم ذیصالح با استفاده و معلومات احصائیه ملی ه اساس نفوس ارایه شده ادارهکشور ب

 نمایند. گندم در کشور تدابیر الزم را اتخاذ مقدار کمبود

(، ادارات زراعت Pre-Harvest Survey) بل از رفع حاصلسروی ق ،اداره ملی احصائیه و معلومات منابع معلومات این گذارش

 می باشد. ارقام بیس الین ده ساله این ریاست و والیات، ریاست های سکتوری وزارت

تخمین نموده تا ارگان هائی که به اساس نفوس کشور  به تفکیک والیات را معلومات همه ساله نفوس کشوراداره ملی احصائیه و 

( ۹۲۲۲۲۳حدود ) ۱۹۳۱بر مبنای گذارش این اداره نفوس کشور طی سال  .اده نماینداز آن استف شان طرح میگردد پروگرام های انکشافی

 میلیون نفر تخمین گردیده است.

( در بخش جمع آوری ارقام کمک های مالی و تخنیکی را FAO( و )WFP( ،)FEWSNETقابل یاد آوریست که موسسات محترم )

 با این وزارت و اداره ملی احصائیه انجام داده اند.

 

 هدف:

 :میباشدذیل  موضوعاتکه شامل  تولیدات گندم در کشور بودهارایه معلومات پیرامون چگونگی  گزارشاین  از تهیه هدف

 به تفكیك والیات. ساحه تحت كشت گندم تثبیت 

 والیات. گندم به تفکیکتولیدات  تخمین 

 )محاسبه توازن گندم )تولیدات، نیازمندی و مازاد/کمبود 

  تخم های بذری و کود کیمیاوی در گندمچگونگی استفاده 

 به تفكیك والیات را متاثر می سازد گندم که ناگوار زراعتی فات و دیگر عواملبروز امراض، آ. 
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 روش کاری:

ع آوری و تهیه معلومات و ارقام پیرامون ساحات تحت کشت و تولیدات گندم طی سال جاری مطابق تفاهم نامه فی مابین این وزارت جم

 اداره ملی احصائیه ومعلومات صورت گرفته است که هر دو ارگان روش های ذیل را در تهیه و جمع آوری ارقام استفاده نموده اند:و 

 دیزاین و تطبیق سروی قبل از رفع حاصل:

هت طی سال جاری سروی قبل از رفع حاصل از طرف این وزارت طرح و دیزاین گردیده و با اداره ملی احصائیه ومعلومات ج

عدم ( والیت طرح گردیده بود که نظر به ۹۳چگونگی تطبیق آن در ساحه و تهیه بودجه برای آن شریک ساخته شد. این سروی برای )

 ( والیت تحت پوشش قرار گرفت.۹۲والیات غور و فراه در زمان تطبیق سروی تعداد ) امنیت در ولسوالی های

النامه قبال ( دهقان با استفاده از سو۳۹۳۹ه تحت پوشش قرار گرفته که با تعداد )( قری۱۱۳۱( ولسوالی و )۱۱۱در این سروی تعداد )

 .دیزاین شده مصاحبه صورت گرفته که یک قسمت مهم معلومات این سوالنامه پیرامون تولیدات گندم میباشد

ره ئی و نقشه های جدید توپوگرافی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات با استفاده از تصاویر ماهوا در سروی متذکره انتخاب نمونه

انتخاب ( stratified, tow-stage cluster)صورت گرفته و ساحات شماریکه دارای زمین های زراعتی می باشند نظر به میتود 

( Random Selection( دهقان شامل بوده و انتخاب دهاقین برای مصاحبه به شکل تصادفی )5تعداد ) هر ساحه شماردرگردیده که 

 :برعالوه روش های فوق در انتخاب نمونه فکتور های ذیل نیز در نظر گرفته شده است رت گرفته است.صو

 دسترسی به دهقان  و قریه جات 

 امنیت 

 ساحه زراعتی 

 که در تطبیق سروی های نمونوی زراعتی در نظر گرفتن موضوعات فوق دارای اهمیت زیاد می باشد.

شده که کارمندان مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و اداره ملی احصائیه و  سروی متذکره از طرف کنترولران توظیف

معلومات می باشند در ساحه رهبری و تطبیق گردیده است. سرویران سروی متذکره کارمندان ادارات زراعت والیات بوده که قبال از 

از آموزش یک روزه جهت جمع آوری ارقام به ساحه یات مربوطه رسما معرفی گردیده و بعد طرف ریاست های ادارات زراعت وال

 سروی متذکره در ساحه از طرف ریاست های ادارات زراعت والیات و اداراتچگونگی تطبیق . قابل یاد آوریست که اعزام گردیدند

 ت والیات نظارت همه جانبه گردیده است.اماحصائیه ومعلو ملی

با دهقان سوالنامه دیگری نیز دیزاین گردیده که کنترولران ارقام و معلومات مورد  درجریان سروی متذکره برعالوه سوالنامه مصاحبه

هدف را از بخش های مختلف ادارات زراعت والیات جمع آوری نموده و درج آن نموده اند که در این سوالنامه نیز یک بخش مهم آن 

 ارقام پیرامون تولیدات گندم میباشد.

( یک Wheat Crop Cut Surveyگندم از طریق سروی قطع نبات گندم ) مین حاصل فی هکتارخبه اساس میتود های احصائیوی ت

روش استندرد جهانی میباشد اما این ریاست با درنظرداشت عدم امکانات بودجوی از یک طرف و جلوگیری از مصارف گزاف از 

منظور  همین بهاحصائیوی قابل قبول می باشد. از نگاه روش های طرف دیگر سروی یاد شده را یک سال در میان انجام میدهد که 

از ارقام مصاحبه دهاقین، ادارات زراعت والیات و بیس الین ده ساله استفاده بعمل آمده  طی سال جاری گندم تخمین حاصل فی هکتار

 است که از هر سه فکتور حد اوسط آن در نظر گرفته شده است.

 (:GIS/RSاستفاده از تکنالوژی )

تثبیت نموده و در  نباتات را در کشور ( ساحات تحت کشتGIS/RSحصائیه و معلومات با استفاده از تکنالوژی جدید )اداره ملی ا

 اختیار استفاده کننده گان قرار میدهد.

در این روش با استفاده از تصاویر ماهواره یی نظارت دوامدار ) از زمان کشت الی رفع حاصل گندم( از ساحات تحت کشت در مراحل 

تحت  برای تفکیک ساحاتهم چنان  .میگرددوت پوشش نباتی تحلیل و تجزیه مختلف نموئی صورت گرفته و به اساس شاخص های تفا

 .استفاده به عمل آمده است متر سانتی (۱۱) کشت گندم از سایرنباتات موجود در ساحه از تصاویر ماهواره ای با دقت بلند

کوردینات از مزارع گندم و دیگر نباتات فصل جاری از  (۱۳۹۱ندم کشور در حدود )حات تحت کشت گبمنظور تثبیت و تصدیق سا

 والیت کشور جمع آوری گردیده که با استفاده از آن ساحه تحت کشت گندم تثبیت گردیده است( ۹۲)

دم استفاده به ین تولیدات گنبناًء با استفاده از این روش ساحات تحت کشت گندم به تفکیک آبی و للمی تثبیت گردیده و از آن برای تخم

 عمل آمده است.
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 :ومشکالت اچالش ه
. فعالیت های احصائیوی نیز از زمان جمع آوری ارقام تمام فعالیت های اجتماعی دارای چالش ها و مشکالت بخصوص خود را دارند

دارای مشکالت کم و بیش می باشد، بخصوص در افغانستان که مرحله جمع آوری  الی نشر آن که یک مًسولیت بسیار مهم می باشد نیز

 معلومات ابتدائی از ساحه به نسبت ناامنی ها، اقتصاد خراب، طرز زندگی اجتماعی و فرهنگی به مشکالت زیادی مواجه میگردد.

 مواجه شده که ذیال ارایه میگردد:و مشکالتی نیز به یک تعداد چالش ها  طی سال جاری این ریاست در تهیه معلومات گذارش مذکور

 ماری های زراعتی از سالیان زیادی به اینسو در کشورسر ش تطبیق عدم. 

 .عدم موجودیت دفاتر احصائیه در اکثریت ادارات زراعت والیات کشور 

  نمی توانند جواب دقیق را هنگام مصاحبه ارایه نمایند. کشور کم سواد ویا بیسواد میباشند دهاقیناز اینکه اکثریت 

 ساحه تحت پوشش سروی را کمتر می سازد. یات کشور کهوالی های بعضی والـعدم امنیت در بعضی از ولس 

 کشور. والیات یك تعدادسوالی های دور دست ـول صعب ا لعبور راه های مواصالتی برخي 
  نمونوی زراعتی.کافی هنگام دیزاین سروی های  بودجهعدم 

 .)عدم دسترسی به مصارف سروی در وقت و زمان معین )زمان تطبیق سروی 

 سیستم تدارکاتی و محسوبی اسناد مصرفی سروی ها. طوالنی بودن 

 عادالنه بودن مصارف ترانسپورت هنگام تطبیق سروی های نمونوی زراعتی غیر. 

  والیات.عدم موجودیت ارقام دقیق و موثق در ادارات زراعت 

 .ارایه ارقام دوگانه از طرف بعضی از ادارات زراعت والیات 

 ترازوی دیجیتیلی، چوکات نمونه گیری، کمره های جی وی های نمونوی از قبیل رطوبت سنجکمبود وسایل و تجهیزات سر ،
  وغیره. پی اس دار

 :گندم ساحه تحت کشت

آن نسبت به تمام نباتات مروجه کشور بیشتر بوده و در یک قطعه نیم جریب  قسمیکه قبال یاد آور شدیم کشت گندم نظر به اهمیت غذائی

الی صد ها جریب زمین در تمام مناطق کشور این نبات زرع میگردد. به همین منظور دهاقین کشور در کشت این نبات از تجربه کافی 

را کاهش یا افزایش میدهند بخصوص گندم  یشی آب و هوا ساحه تحت کشت گندم خوبرخوردار بوده و با در نظرداشت شرایط اقلیم

 ند.قرار میده گندم را تحت کشت ساحات بیشتر هنگام کشت اطمینان حاصل نمایندمقدار بارندگی به موقع از للمی که اگر دهاقین 

که نسبت به سال  افزایش چشم گیری نموده آبی وللمیاعم از  ساحات تحت کشت گندم ۱۹۳۱طی سال  موجودیت شرایط اقلیمی خوببا 

 دارایگندم گذشته مقایسه نمائیم  های با سال اگر ( فیصد افزایش را در سطح کشور نشان میدهد. از طرف دیگر۳۳گذشته حدود )

 نموده است.( ساله افزایش ۱۱( فیصد نظر به اوسط )۱۱در کشور بوده و حدود ) گذشته( سال ۱۱طی ) بیشترین ساحه تحت کشت

( میلیون هکتار ۲۲۳۹) حدود ۱۹۳۱طی سال گندم  مجموع ساحه تحت کشت ( اداره ملی احصائیه ومعلوماتGIS) به اساس ارقام دفتر

 آن گندم للمی را تشکیل میدهد. ( میلیون هکتار۱۲۳۱و ) آن گندم آبی ( میلیون هکتار۱۲۳۹)حدود  که از جمله تثبیت گردیده

و اوسط  ۱۹۳۱با سال  ۱۹۳۱سال  گندم به تفکیک آبی و للمی مقایسه ساحه تحت کشت به منظور برای معلومات بیشتر جدول ذیل

 .ردیده استگذشته ارایه گ( سال ۱۱)

 
 سطح کشور در به تفکیک آبی و للمی ( سال گذشته۸۱و اوسط ) ۸۹۳۱ ،۸۹۳۱سال  طی ساحه تحت کشت گندم ارقام: 1جدول 

( توسط پروژه فهم مقیم FAOبه اساس گذارش موسسه محترم ) ۱۹۳۳قابل یاد آوریست که ارقام ساحه تحت کشت گندم قبل از سال 

( در چوکات ریاست احصائیه زراعتی GISوزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه میگردید، اما بعد از سال متذکره با ایجاد دفتر )

و  باالخره به اساس تفاهم نامه میان این وزارت از تصاویر ماهواره ئی تثبیت و استفاده گردیده است. ساحات تحت کشت گندم با استفاده

  .صورت گرفته است از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات اداره ملی احصائیه تثبیت ساحات تحت کشت طی سال جاری

( سال گذشته در گراف ذیل ۱۱را با سال گذشته و اوسط ) همچنان برای وضاحت بیشتر مقایسه ساحه تحت کشت گندم طی سال جاری

 است: ارایه گردیده
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 ( سال گذشته در سطح کشور۸۱و اوسط ) ۸۹۳۱با سال  ۸۹۳۱مقایسه ساحه تحت کشت گندم سال : 1گراف 

و هم نظر به اوسط  ۱۹۳۱گراف فوق نشان دهنده آن است که ساحه تحت کشت گندم اعم آبی وللمی طی سال جاری به سطح کشور هم نظر به سال 

 ( سال گذشته افزایش چشمگیری نموده است. قابل یاد آوریست که ارقام ارایه شده به سطح والیات متفاوت می باشد.۱۱)

 :گندم حاصل فی هکتار

درد حاصل نبات مورد نظر در یک هکتار به متریک تن می باشد از عوامل مهم و اساسی به شکل استن که  واحد زمینحاصل فی 

چون حاصل فی واحد زمین وابسته به عوامل تولید مانند تخم بذری، کود کیمیاوی،  افزایش یا کاهش تولید مجموعی یک نبات است.

طریق کشت نبات و غیره می باشد بناًء با فراهم بودن فکتور های متذکره در زمان کشت ادویه جات زراعتی، اندازه آب برای آبیاری، 

 الی رفع حاصل سطح حاصل فی واحد زمین افزایش نموده که در افزایش تولید مجموعی نبات اثر گذار می باشد.

گندم للمی  کتار گندم آبی همیشه بلند تر ازحاصل فی هکتار گندم به تفکیک آبی و للمی در افغانستان متفاوت می باشد یعنی حاصل فی ه

( تن تخمین گردیده است ۲۲۹۱به سطح کشور ) ۱۹۳۱بوده است. ارقام تهیه شده نشان میدهد که حاصل فی هکتار گندم آبی طی سال 

 را نشان میدهد.  کاهش( فیصد ۳)حدود ( سال گذشته ۱۱و نظر به اوسط ) افزایش ( فیصد۲) حدود که نظر به سال گذشته

 ( فیصد۳۱( تن تخمین گردیده که نظر به سال گذشته )۱۲۱۹حاصل فی هکتار گندم للمی طی سال جاری به سطح کشور ) همچنان

 نموده است. کاهش( فیصد ۱۳( سال گذشته )۱۱و نظر به اوسط ) افزایش

 گراف ذیل موضوع فوق را واضح تر بیان می نماید.

 
 سطح کشور در( سال گذشته ۸۱و اوسط ) ۸۹۳۱با سال  ۸۹۳۱: مقایسه حاصل فی هکتار گندم سال 2گراف 

گراف فوق نشان میدهد که حاصل فی هکتار گندم اعم آبی و للمی طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش اما نسبت به اوسط   

 ارقام ارایه شده به سطح والیات متفاوت می باشد.قابل یاد آوریست که ( سال گذشته کاهش نموده است. ۱۱)
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 مجموعی گندم: تولید

از فکتور های مهم و اساسی افزایش سطح تولیدات مجموعی گندم در کشور ساحه تحت کشت این نبات می باشد. ساحه تحت کشت  ییک

های به موقع در فصل نموئی از عوامل افزایش شرایط اقلیمی بوده و مقدار کافی آب برای آبیاری و بارندگی گندم بیشتر وابسته به 

 ساحه تحت کشت گندم در کشور به شمار می آید.

گندم نباتی است که بصورت عموم در فصل اول کشت میگردد و به همین دلیل ساحه تحت کشت گندم آبی کمتر متضرر گردیده و باالی 

ر به مقدار بارندگی های به موقع نیاز دارد بیشتر متضرر گردیده که تولیدات آن نیز کمتر اثر گذار می باشد. اما گندم للمی که بیشت

خوشبختانه سال جاری دارای شرایط اقلیمی خوبتری برای کشت گندم بوده بخصوص  باالی تولیدات آن نیز اثرات منفی رونما می گردد.

 است. نمودهچشمگیری افزایش سال گذشته  هبه مقایس تولید آن گندم للمی که

متریک تن تخمین گردیده میلیون ( ۳۲۱۳گندم آبی در سطح کشور طی سال جاری حدود ) شان دهنده آن است که تولیدیه شده نارقام ته

میدهد. از طرف دیگر  را نشان افزایش( فیصد ۱۱( سال گذشته )۱۱( فیصد افزایش و نسبت به اوسط )۱۳که نسبت به سال گذتشه )

( ۹) بیشتر از متریک تن تخمین شده که نسبت به سال گذشتهمیلیون ( ۱۲۱۱گندم للمی در سطح کشور طی سال جاری حدود ) تولید

گندم للمی طی سال  باید متذکر شد که تولید ( فیصد کاهش نموده است.۲۳) حدود ( سال گذشته۱۱نسبت به اوسط ) اما افزایش مرتبه

  سابقه ئی نموده که طی سال های گذشته نظیری نداشته است. گذشته از اثر خشکسالی شدید کاهش بی

 .نشان میدهد( سال گذشته ۱۱تولیدات گندم سال جاری را به تفکیک آبی و للمی با سال گذشته و اوسط ) ارقامجدول ذیل 

 
 سطح کشور در به تفکیک آبی و للمی گذشته( سال ۱۱و اوسط ) ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۱ های سال طی تولیدات گندمارقام  :2جدول 

 واضح تر بیان می نماید. به سطح کشور گراف ذیل مقایسه تولیدات گندم را به تفکیک آبی و للمیهمچنان  

 

 
 ( سال گذشته به سطح کشور۱۱و اوسط ) ۱۹۳۱با سال  ۱۹۳۱: مقایسه تولیدات گندم سال 3گراف 

 ۱۹۳۱طی سال  آوریست که تولیدات گندم طی سال جاری نظر به شرایط مختلف در هر والیت متفاوت می باشد بطور مثالقابل یاد 

از طرف  شد.می با هراتو  تخاربوده در حالیکه بیشترین تولید گندم للمی در والیات  هلمندو  د گندم آبی در والیات هراتبیشترین تولی

 ذارش شده است.گ دایکندیو  خوستو کمترین تولیدات گندم للمی در والیات  پنجشیرو  نورستانالیات وگر کمترین تولید گندم آبی دردی

به تفکیک والیات، آبی و للمی در  ۱۹۳۱ساحه، حاصل فی هکتار و تولیدات مجموعی گندم طی سال جهت معلومات بیشتر و خوبتر 

 ضمیمه شماره )( نشان داده شده است
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 نیازمندی، مازاد/کمبود(:توازن گندم )تولید، 

 ت،تولیدا چنانچه گندم از جمله نباتاتی است که اهالی کشور منحیث غذای اساسی خویش استفاده می نمایند به همین منظور سنجش

 از اهمیت زیادی برخوردار بوده تا به اساس آن در والیاتیکه کمبود گندم موجود است از طرفنیازمندی، مازاد و کمبود آن در کشور 

 گندم مورد نیاز شان تدارک گردد. مقامات تصمیم گیرنده

نیازمندی به گندم در کشور مستقیماً به تولیدات داخلی وابسته می باشد که این نیازمندی همه ساله به اساس رشد همیشگی ساالنه نفوس 

 کاهش و گاهی هم افزایش می نماید. سیر صعودی داشته در حالیکه تولیدات داخلی گندم نظر به شرایط اقلیمی به شکل تناوب گاهی

تخمین گردیده است که  نفر ( میلیون۹۲۲۲۲۳حدود ) ۱۹۳۱گذارش اداره ملی احصائیه و معلومات نقوس کشور طی سال نی بر مب

( میلیون متریک تن سنجش گردیده است. از طرف دیگر ۳۲۲۱۱ضرورت نفوس متذکره برای گندم جهت استفاده مواد غذائی حدود )

( هزار متریک تن و باالخره ضایعات گندم در جریان رفع ۹۱۹ضرورت گندم برای تخم بذری حدود ) اس ساحه تحت کشتبه اس

( ۹۲۹۹کشور حدود ) در سطح نیازمندی گندم ( هزار متریک تن سنجش گردیده است. روی این ملحوظ مجموع۱۹۹حاصل حدود )

( میلیون متریک تن تخمین گردیده است مقایسه ۳۲۱۳اگر نیازمندی متذکره را با تولیدات داخلی که ) .یگرددمتخمین میلیون متریک تن 

این در حالی است که  در سطح کشور کمبود می باشد. طی سال جاری ( میلیون متریک تن گندم۱۲۳۳نمائیم دیده می شود که حدود )

 ن گذارش شده بود.( میلیون متریک ت۲۲۹گندم در کشور طی سال گذشته ) کمبود

 ذیل مشاهده نمود: جدول توازن گندم را میتوان در ارقام برای وضاحت بیشتر

 
 در سطح کشور  ۱۹۳۱: ارقام توازن گندم )تولید، نیازمندی، مازد/کمبود( طی سال 3جدول 

از جمله مواردی است که در کتگوری نیازمندی قرار داده شده است اما ضایعات که در اصل نیازمندی نبوده  ئی و تخم بذریمواد غذا

 یتوان با مقایسه مجموع نیازمندی باو کمبود گندم را م مگر جهت سهولت و دقت بیشتر در سنجش توازن گندم شامل نیازمندی گردیده

 تولیدات داخلی کشور تخمین نمود.

 مقایسوی مالحظه نمائیم خواهیم دید: طور به سطح کشور ۱۹۳۱با سال  ۱۹۳۱اگر توازن گندم را طی سال 

 

 
 در سطح کشور ۱۹۳۱با سال  ۱۹۳۱: مقایسه توازن گندم سال 4گراف 

توازن گندم به تفکیک والیات متفاوت می باشد یعنی والیات به اساس تولیدات گندم و نفوس آن دارای مازاد یا کمبود کم و بیش میباشد. 

 با در نظرداشت موضوع فوق والیات کشور از نگاه کمبود و مازاد گندم به کتگوری های ذیل تقسیم خواهد گردید:
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 باشند: والیاتیکه دارای مازاد گندم می.  ۸

 .می باشندبادغیس و نیمروز هرات، مازاد دارند شامل سرپل، بغالن، تن  متریک هزار (۲۳) الی والیاتیکه

 می باشند. و زابل د دارند شامل کندهار، غزنی، جوزجانتریک تن مازام هزار( ۳۱الی  ۲۳والیاتیکه از )

 می باشند. و هلمند کندزریک تن مازاد دارند شامل تخار، فراه، مت هزار( ۱۱۱الی  ۳۱والیاتیکه از )

 گندم می باشند: والیاتیکه دارای کمبود.  ۲

 می باشند. پنجشیر، لوگر، وردک، پکتیکا، نورستان وتریک تن کمبود دارند شامل سمنگان، بامیان، م هزار (۲۳) والیاتیکه الی

 می باشند. ، پکتیا، خوست، لغمان، کنرها و دایکندیدارند شامل ارزگان ودمتریک تن کمب هزار (۳۱الی  ۲۳والیاتیکه از )

 می باشند. ، غور و کاپیسادارند شامل فاریاب، پروان متریک تن کمبود هزار (۱۱۱الی  ۳۱والیاتیکه از )

، بدخشان و ننگرهار شامل کابل، و دارند متریک تن کمبود هزار (۱۱۱باالتر از ) در کتگوری کمبود گندم در کشور والیاتی استند که

 می باشند. بلخ

سال  یتن گندم ط یکهزار متر( ۲۳۹گندم سهم نداشته اما حدود ) یددر تول یشوندقشر مهم نفوس کشور محسوب م یکها که  یکوچ

 دارند. یضرورت غذائ یجار

 :استفاده تخم های بذری و کود کیمیاوی

حاصالت خوبی را داشته باشند به همین منظور تا حد توان کوشش می نمایند تا در مزارع دهاقین کشور همیشه در تالش آن بوده تا 

گندم خویش از تخم های اصالح شده بذری خوب و موثر استفاده نمایند. از طرف دیگر وزارت زراعت نیز همه ساله از طریق کمپاین 

 یمیاوی را با سبسایدی به دهاقین مستحق توزیع می نماید.های بهاری و خزانی خویش یک مقدار تخم های اصالح شده بذری و کود ک

( فیصد دهاقین مصاحبه شده از تخم های اصالح شده بذری در ۳۱) دنتایج سروی قبل از رفع حاصل سال جاری نشان میدهد که حدو

 مزارع گندم خویش استفاده نموده اند.

و موثر برای مزارع گندم خویش سعی و تالش می نمایند. نتایج سروی از طرف دیگر دهاقین کشور در تهیه کودهای کیمیاوی با کیفیت 

 در مزارع گندم خویش استفاده نمایند. از کود های کیمیاوی توانسته اند تا ( فیصد دهاقین مصاحبه شده۹۱متذکره نشان میدهد که حدود )

ت متفاوت می باشد یعنی دهاقین یک تعداد والیات که قابل یاد آوریست که ارقام یاد شده فوق به سطح کشور بوده اما به تفکیک والیا

  امکانات تهیه تخم های اصالح شده و کود های کیمیاوی را دارند فیصدی بیشتر را دارا می باشند.

 :آفات و امراض

ا بآن بوده تا دهاقین کشور همیشه در تالش  آفات و امراض زراعتی در افغانستان از فکتور های عمده کاهش تولیدات به شمار میرود.

 ملخ، سرخی، سیاه قاق، کفشک،آفات و امراض مزرعه خویش را کنترول نمایند.  مجادله علیه روش های خوب و موثراستفاده از

 سیالب و خشکسالی از جمله آفات و امراض عمده ای است که بیشتر گندم را متاثر ساخته و باعث کاهش حاصالت آن میگردد.

از رفع حاصل خوشبختانه خشکسالی طی سال جاری موجود نبوده و امراض گندم هم تا اندازه ئی از طرف  با مالحظه نتایج سروی قبل

 دهاقین کشور کنترول گردیده اما وقوع سیالب ها یک تعداد ساحات تحت کشت گندم را متاثر ساخته است.

( هکتار گندم کامال از ۲۱۹۱۹وقوع سیالب ها در سطح کشور حدود ) ۱۹۳۱به اساس گذارش های ادارات زراعت والیات طی سال 

( هکتار گندم را کامالً از بین برده و ۳۱۱( هکتار دیگر را قسماً متاثر ساخته است. همچنان ملخ حدود )۱۱۱۹۱۳بین برده و حدود )

 .( هکتار دیگر را قسماً متاثر ساخته است۹۱۱حدود )

گندم همه ساله بیشتر بوده اما توسط برنامه های پالن شده وزارت زراعت مبنی بر مجادله در مزارع قابل یاد آوریست که حمالت ملخ 

 علیه ملخ تطبیق گردیده که ساحات قابل مالحظه مزارع گندم از آن حفاظت میگردد.
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 ضمایم:

 

 
 ۱۹۳۱: ساحه، حاصل فی هکتار و تولیدات گندم به تفکیک آبی و للمی در کشور طی سال 1 یمهضم

 

  

 

 

 

ساحه 

)هزارهکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(

تولیدات 

)هزارتن(

ساحه 

)هزارهکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(

تولیدات 

)هزارتن(

ساحه 

)هزارهکتار(

حاصل 

)تن/هکتار(

تولیدات 

)هزارتن(

52.4911.5882.95173.2320.9569.784125.7231.21152.736فاریاب1

67.5271.72116.44031.7491.3743.62499.2761.61160.064جوزجان2

31.0001.8557.346154.0530.67103.087185.0530.87160.433سرپل3

53.7792.36127.09770.1660.6948.596123.9451.42175.693بلخ4

6.7802.0613.99067.6760.7852.63174.4560.8966.621سمنگان5

61.6732.88177.68861.4540.9055.257123.1271.89232.945بغالن6

110.4392.78306.70340.6430.6325.582151.0822.20332.285کندز7

55.3593.11172.073120.2181.04125.499175.5771.69297.571تخار8

18.7491.8434.52938.1110.8733.34356.8601.1967.872بدخشان9

130.0002.71352.839147.2220.77112.880277.2221.68465.719هرات10

78.7272.65208.70578.7272.65208.705فراه11

21.6341.8940.859132.5420.6686.874154.1760.83127.733بادغیس12

28.3831.8753.1322.6240.772.02031.0071.7855.151غور13

31.5112.6182.1480.4331.400.60431.9442.5982.752بامیان14

32.3622.8893.05332.3622.8893.053کابل15

23.2692.7664.1250.8901.161.03424.1592.7065.159پران16

6.6152.2614.9380.0940.870.0826.7092.2415.020پنجشیر17

12.3622.5731.79612.3622.5731.796کاپیسا18

17.7673.3659.7230.0330.910.03017.8003.3659.753لوگر19

47.2942.60122.9301.3100.750.97748.6042.55123.907وردک20

28.4542.5773.0870.9900.960.94929.4442.5174.036پکتیا21

46.8532.84132.8580.3672.260.83247.2202.83133.689پکتیکا22

26.8282.8877.3260.0921.190.10926.9202.8877.434خوست23

128.6092.42310.9593.0670.993.041131.6762.38314.000غزنی24

63.0003.07193.40463.0003.07193.404ننگرهار25

12.2303.2039.15112.2303.2039.151لغمان26

19.2783.0358.36619.2783.0358.366کنرها27

10.8911.8820.5140.2350.500.11811.1261.8520.632نورستان28

115.3602.72313.85113.5932.0027.198128.9532.64341.049کندهار29

91.5453.99365.07591.5453.99365.075هلمند30

49.7742.46122.2242.6581.092.90952.4322.39125.133زابل31

24.6561.7543.25324.6561.7543.253نمیروز32

19.9142.6552.7390.4572.271.03920.3712.6453.778ارزگان33

40.9231.7872.9473.6760.782.88444.5991.7075.831دایکندی34

1,5662.614,0899680.838012,5341.934,890 مجموع

والیاتشماره

مجموع گندمگندم للمیگندم آبی
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 ۱۹۳۱توازن گندم به تفکیک والیات طی سال : 2 یمهضم

 

 

ضایعاتتخم بذریغذا

63.40-108952.4973.232152.74176.3516.8822.91فاریاب

59167.5331.749160.0695.6615.1524.0125.24جوزجان

61031.00154.053160.4398.7621.6024.0616.01سرپل

106.35-147653.7870.166175.69238.9116.7826.35بلخ

20.13-4236.7867.67666.6268.468.299.99سمنگان

4189212396.9716678.1378.70107.33-148.62

99661.6761.45232.94161.2217.2534.9419.54بغالن

1114110.4440.64332.29180.3023.5949.8478.54کندز

107355.36120.22297.57173.7722.3144.6456.85تخار

117.26-103618.7538.1167.87167.677.2810.18بدخشان

4218246260.4931682.9770.43139.6038

2095130.00147.22465.72339.2038.2169.8618.45هرات

55378.73208.7189.5413.7831.3174.08فراه

54021.63132.54127.7387.4317.7019.163.44بادغیس

3188230279.8802516.1769.69120.3296

79.99-75128.382.6255.15121.635.248.27غور

14.05-48731.510.4382.7578.835.5612.41بامیان

1238603.06138200.4610.8020.69-94

740.90-503032.3693.05814.335.6613.96کابل

66.09-72523.270.8965.16117.314.179.77پران

15.44-1676.620.0915.0227.041.172.25پنجشیر

52.83-48012.3631.8077.692.164.77کاپیسا

21.43-42717.770.0359.7569.103.118.96لوگر

8.14-64947.291.31123.91105.058.4118.59وردک

74771402.333891210.5224.6958.30-905

39.49-60128.450.9974.0497.345.0811.11پکتیا

17.99-76246.850.37133.69123.398.2420.05پکتیکا

40.15-62526.830.0977.43101.264.7011.62خوست

1339128.613.07314.00216.7222.8347.1027.35غزنی

33272314.52599538.7140.8589.87-70

116.76-166863.00193.40270.1311.0329.01ننگرهار

47.38-48512.2339.1578.512.145.87لغمان

33.21-49119.2858.3779.443.378.75کنرها

10.46-16110.890.2420.6326.061.933.09نورستان

28051050.24312454.1518.4746.73-208

1368115.3613.59341.05221.4921.6251.1646.79کندهار

142191.55365.07230.0116.0254.7664.28هلمند

37849.772.66125.1361.148.9918.7736.23زابل

18024.6643.25329.174.316.493.28نمیروز

27.19-42819.910.4653.7869.373.538.07ارزگان

25.27-50840.923.6875.8382.187.5511.37دایکندی

4283342.1720.381004.12693.3662.02150.6298

30,7261,5669684,8904,974376733-1,194

1,500243-243

32,2261,5669684,8905,217376733-1,437 مجموع کل

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع مسکون

کوچی ها

مجموع

شمار

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکزی

مجموع

جنوب

زون هاوالیات
نفوس مسکون 

)هزارنفر(

ساحه گندم آبی 

)هزارهکتار(

ساحه گندم للمی 

)هزار هکتار(

تولیدات 

مجموعی گندم 

)هزارتن(

مازاد یا کمبود نیازمندی به گندم )هزارتن(

گندم )هزارتن(
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 ۱۹۳۱به تفکیک والیات طی سال  : ساحات متاثر شده گندم به اثر سیالب و ملخ3 یمهضم

 

 

قسماً متاثر شدهکامال از بین رفتهقسماً متاثر شدهکامال از بین رفته

20008847200فاریاب1

3559185300جوزجان2

12039300سرپل3

بلخ4

سمنگان5

1525020بغالن6

کندز7

تخار8

600240050بدخشان9

88671330100هرات10

2342702800فراه11

0000بادغیس12

857000غور13

159136425483بامیان14

55000کابل15

69932300پران16

00030پنجشیر17

کاپیسا18

100150102لوگر19

وردک20

پکتیا21

پکتیکا22

458935خوست23

غزنی24

505180000ننگرهار25

لغمان26

کنرها27

نورستان28

کندهار29

13020000هلمند30

52500زابل31

106444944600نمیروز32

234100010ارزگان33

20451218دایکندی34

21376118674910618

ساحه از بین رفته به اثر ملخ )هکتار( ساحه از بین رفته به اثر سیالب )هکتار(
والیاتشماره

مجموع


