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هرات پایتخت زعفران و مرکز انگور افغانستان:

هرات امسال ۱۳۰ هزار ُتن انگور تولید
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والیــت هــرات کــه در غــرب کشــور واقــع گردیده 
اســت کــه دارای آب و هــوای نیمه خشــک بــوده 
ــات  ــبزی ها، حبوب ــا، س ــا، میوه ه ــه در آن غله ه ک

کشــت و انــواع حیوانــات پــرورش می شــود.
 

آب و هوای والیت هرات:

و  گــرم  تابســتان های  دارای  هــرات  والیــت 
زمســتان نســبتًا ســرد اســت کــه اقلیمــی مناســب 

ــد. ــات می باش ــواع نبات ــد ان ــرای رش ــوارا ب و گ

نفوس والیت هرات:

منبع ریاست احصائیه والیت هرات
 هــرات یــک از جملــه والیــات مهــم زراعتــی و 
ــاحت  ــه مس ــد ک ــتان می باش ــتراتژیک افغانس اس
بالــغ  مربــع  کیلومتــر   ۵۵۸۰۰ بــه  آن  کل 
ــده  ــر ش ــاحت ذک ــد کل مس ــردد. ۱۹ فی ص می گ
ــه شــمول ســاحات آبــی  را زمین هــای زراعتــی ب
ــت  ــل زراع ــت های قاب ــراگاه و دش ــی، چ و للم

تشــکیل می دهــد.

اراضی والیت هرات به هکتار:

ــی ۱۵۸۰۰۰  ــده زراعت ــر ش ــاحات ذک ــه س از جمل
هکتــار آن تحــت کشــت غله هــا قــرار دارد 
کــه ۸۵ فی صــد آن را مــزارع گنــدم تشــکیل 
می دهــد کــه بــه صــورت آبــی و للمــی زرع 

می گــردد.
ــات،  ــا، حبوب ــی غله ه ــام زراعت ــن اق ــد  تری عم
جــات،  صیفــی  صنعتــی،  نباتــات  میوه هــا، 

می باشــد. جــات  وعلوفــه  ســبزیجات 

ــرات  ــی ه ــده زراعت ــات عم ــاحه نبات س
ــار ــه هکت ب

بــه  بــوده  دارای ۱۹ ولســوالی  ایــن والیــت 
پشــتون  شــیندند،  گــذره،  انجیــل،  نام هــای 
زرغــون، اوبــه، چشــت شــریف، ادرســکن، کــرخ، 
ــران،  ــه، گل ــک کهن ــنگی، کش ــاط س ــک رب کش
ــوه  ــی، ک ــان، فرس ــده ج ــان، زن ــان، غوری کهس
ــه در کل  ــوه و زاول ک ــر ک ــوه، زی ــت ک زور، پش
۵۶۰۰۰ کیلومتــر مربــع از خــاک افغانســتان را 

ــت. ــوده اس ــوا نم احت
و  غوریــان  ولســوالی ها  ایــن  جملــه  از 
پشــتون زرغون بزرگ تریــن تولیــد کننــده گان 
درصــد   ۹۰ می باشــند.  افغانســتان  زعفــران 
زعفــران هــرات و ۸۰ درصــد زعفــران افغانســتان 
ــرات  ــت ه ــال در والی ــد. امس ــد می نماین را تولی
پیش بینــی می گــردد کــه تــا اخیــر فصــل مقــدار 

۱۷۰۰۰ کیلوگــرام زعفــران خالــص تولیــد گــردد 
ولســوالی های  در  آن  عمــده ی  قســمت  کــه 

غوریــان و پشــتون زرغــون تولیــد می شــود.
نــژاد  تعــداد  بیش تریــن  هــرات  والیــت  در 
بــه  آن  تعــداد  کــه  انگــور  )ورایتی( هــای 
بیــش از ۸۰ نــژاد می رســد و اکثــراً باغــداری 
و  اوبــه  انجیــل،  گــذره،  ولســوالی های  در 

می باشــد. پشــتون زرغون 
ــن  ــن انگــور در ای ــزاز ت ــش از ۱۳۰ ه امســال بی
ــن  ــدار ۷۵۰۰۰ ت ــه مق ــده ک ــد گردی ــت تولی والی
آن بــه کشــمش تبدیــل گردیــده اســت. متباقــی 
ــه مصــرف رســیده اســت. ــازه ب ــه شــکل ت آن ب

شــامل  والیــت  ایــن  شــمالی  ســاحات 
ولســوالی های کشــک کهنــه، کشــک ربــاط 
ســنگی، گلــران، کــرخ و یــک قســمت از کهســان 
ــدم  ــرا گن ــه اکث ــوده ک ــت ب ــی والی ــاحات للم س
للمــی، پالیــز، نخــود للمــی و کرابیــه کشــت 
ــت  ــن والی ــده ای ــردد. ســاحات چــراگاه عم می گ
نیــز دریــن ولســوالی ها بــوده کــه اکثــرا مالــداری 

در آن جــا صــورت می گیــرد.

معلومات مالداری در والیت هرات:

   

یگانــه مرکــز تولیــد انجیــر ســیاه در هــرات 
و بزرگ تریــن مرکــز تولیــد انجیــر ســیاه در 
ــه در  ــوده ک ــان ب ــده ج ــوالی زن ــتان ولس افغانس
ــق  ــز در آن رون ــه وری نی ــوی آن صنعــت پیل پهل
خــاص دارد. امســال تخمینــًا بیــش از ۳۰۰۰ تــن 
انجیــر ســیاه ازیــن ولســوالی بــه دســت آمــده کــه 
اکثــرا در والیــت هــرات بفــروش رســیده و یــک 
ــال  ــات انتق ــایر والی ــل و س ــه کاب ــم ب ــدار ک مق
اســت. یافتــه 

البتــه در این ولســوالی مقــدار مجموعــی ) ۱۳۴.۵( 
تــن پیلــه ابریشــم امســال بــه دســت آمــده کــه 
بیــش از ۹۰ درصــد آن بــه شــکل خــام بــه خــارج 
ــه  ــد آن ب ــر از ۱۰ درص ــردد و کم ت ــادر می گ ص
شــکل ســنتی پروســس شــده بــه ابریشــم بــدل 
می شــود البتــه از درک فــروش ایــن مقــدار پیلــه 

ــرای  ــد ب ــی عای ــون افغان ــغ ۵۰ ملی ــم مبل ابریش
بــه  زنده جــان  ولســوالی  ومالــداران  دهاقیــن 

دســت آمــده اســت.
ولســوالی کــرخ بــه عنــوان بهتــری تولیــد کننــده 
بادنجــان رومــی و تنباکــو در ســطح کشــور مطرح 
می باشــد. طــوری کــه امســال در والیــت هــرات 
ــی تولیدشــده و  ــن بادنجــان روم ــزار ت ۴۰۰۰۰ ه
بیــش از ۳۰۰۰۰ تــن آن صرفــًا از ولســوالی کــرخ 

بــه دســت آمــده اســت .
ــای  ــیه دری ــوالی حاش ــرات ۵ ولس ــت ه در والی
هــری رود شــامل چشــت شــریف، اوبــه، پشــتون 
زرغــون، گــذره و انجیــل و ولســوالی های شــیندند 
وادرســکن کــه از رود ادرســکن و ربــاط رود تامین 
آب می گردنــد ســاحات تحــت کشــت شــالی 
ــوالی ها  ــن ولس ــه دری ــند ک ــت می باش ــن والی ای
و در کل والیــت هــرات ســاحه مجموعــی ۱۴۵۰۰ 
هکتــار تحــت کشــت شــالی بــوده و از این ســاحه 
مقــدار ۵۵ هــزار تــن برنــج تولیــد گردیــده اســت.
ــیب  ــاس و س ــز، گی ــار مغ ــات چه ــاحات باغ س
ــی،  ــوالی های فرس ــت در ولس ــن کیفی ــا بهتری ب
ــل  ــه دلی ــه موقعیــت دارد. ب چشــت شــریف و اوب
ایــن ولســوالی ها ســاحات سردســیر  این کــه 
ــاعت  ــاالنه ۱۰۰۰س ــوده و س ــرات ب ــت ه والی
ــاس  ــاز ســیب، گی ــورد نی ــر م ــر صف ســردی زی
و چهــار مغــز را تامیــن کــرده از ایــن رو بــا 
ــن ســیب، ۵۰۰  ــدار ۵۰۰۰ ت ــت مق ــن کیفی بهتری
ــن  ــز از ای ــار مغ ــن چه ــاس و ۳۰۰۰ ت ــن گی ت

ولســوالی ها ســاالنه بــه دســت می آیــد .
ایــن والیــت بــا داشــتن ۱۰ کمپنــی تولیــد 
مجمــوع  از  بــذری  اصاح شــده ی  تخم هــای 
۱۰۸ کمپنــی در ســطح کشــور در حــدود ۵۰ درصد 
از تخــم اصاح شــده ی بــذری گنــدم افغانســتان را 

تولیــد می کنــد.
ســاالنه در ایــن والیــت بیــش از ۴۳۰ هــزار تــن 
ــأ  ــه صرف ــردد ک ــد می گ ــون تولی ــوه ی گوناگ می

ــد . ــور می باش ــن آن انگ ۱۳۰۰۰۰ ت
ــو  ــش از ۱۷۰۰۰ کیل ــاالنه بی ــرات س ــت ه والی

زعفــران را تولیــد می نمایــد کــه از دَرک فــروش 
ــی  ــون افغان ــارد و ۲۰۰ ملی ــک میلی ــغ ی آن مبل
ــن  ــه دســت دهاقی ــه صــورت مســتقیم ب ــد ب عای

می آیــد. 
ــدرک دوم  ــرات م ــران کار ه ــن زعف ــه دهاقی البت
ــاز زعفــران می شــود را  عایداتــی زعفــران کــه پی
نیــز دارنــد کــه امســال حــد اقــل ۶۰۰۰ تــن پیــاز 
ــده  ــروش گردی ــن خریدوف ــن دهاقی ــران بی زعف
کــه حــد اقــل مبلــغ ۳۰۰ میلیــون افغانــی عایــد 
ــارد  ــه در کل ۱.۵ میلی ــته ک ــن داش ــرای دهاقی ب
افغانــی زعفــران هــرات بــه ایــن والیــت ارزآوری 

کــرده اســت.
از  بعــد  پســته  طبیعــی  جنــگل  بزرگ تریــن 
ایــن  کهنــه  کشــک  ولســوالی  در  بادغیــس 
والیــت بــه مســاحت ۸۰۰۰ هکتــار می باشــد 
ــاحات  ــن س ــته از ای ــن پس ــًا ۳۵۰۰ ت ــه تخمین ک
ــه ارزش مجموعــی ۹۵۰ میلیــون افغانــی عایــد  ب

ــت دارد. ــن والی ــی ای ــرای اهال ب
در والیــت هــرات بیــش از ۳۵۰ فــارم مرغــداری 
مرغ هــای گوشــتی و تخمــی موجــود اســت 
ــه  ــه ب ــن ناحی ــت از ای ــن والی ــه زودی ای ــه ب ک

خودبســنده گی خواهــد رســید.
در والیــت هــرات بیــش از ۱۶۵ فــارم زنبــورداری 
در ولســوالی هایی کــه باغــداری در آن رواج دارد، 
موجــود اســت کــه همــه ســاله بالــغ بــر ۱۰۰ تــن 
عســل بــه ارزش بیــش از ۱۰۰ میلیــون افغانــی از 

ــه دســت می آیــد. آن درآمــد ب
هم چنــان والیــت هــرات بــا دارا بــودن ۱۳۳ 
ــد  ــوان تولی ــزرگ گاوداری ت ــک و ب ــارم کوچ ف
بیــش از نیمــی از لبنیــات مــورد نیــاز ایــن والیــت 

ــت. را دارا اس

امسال بیش از
 ۱۳۰ هزار ُتن انگور 
در این والیت تولید 
گردیده که مقدار 

۷۵۰۰۰ ُتن آن 
به کشمش تبدیل 
گردیده است. 

متباقی آن به شکل 
تازه به مصرف رسیده 

است.

معرفی یک والیت

 گیتی محسنی
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The National Conference of Agricul-
ture Growth started at the Ministry of 
Agriculture today to develop the five 
and ten-year strategies to develop 
and grow the country’s agriculture, 
irrigation and livestock sectors.
The three-day conference, attended 
by hundreds of agricultural sector of-
ficials, experts, lecturers of agricul-
ture faculty, provincial agriculture 
directors, representatives of micro 
finance banks, and agrarian unions, 
will prepare and draft the five-ten 
year strategies for the development 
of agriculture sector after through 
discussions.
Nasir Ahmad Durrani, minister of 
agriculture, irrigation, and livestock, 
in the opening of the conference said 
that in these three days, all the infor-
mation on how to grow and develop 
agriculture, the challenges and re-
sources available will be presented, 
and after an in-depth discussion, the 
five- and ten-year strategies will be 
developed.
Mr. Durrani told the conference par-
ticipants, “I expect that your wise, 
professional and practical ideas 
should be shared with the new ap-
proach to regional and trans-region-
al potential in order to examine the 
criteria that lead to the objective. 
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I urge that you develop a practical 
and adaptive strategy for the coun-
try’s welfare plan which will lead to 
the growth of the national economy 
through the growth of the agricultur-
al sector.”
Agriculture minister says exploring 
current resources and replacing im-
ported agricultural commodities in 
the first phase and adding value to 
Afghan-made crops and turning Af-
ghanistan into an exporting country, 
examining how to attract the private 
sector’s attention to investing in agri-
culture to strengthen the value chain 
of agricultural products, effective 
utilization of existing capacities and 
resources and the creation of new 
capacities are among the criteria for 
sequencing the five- and ten-year 
strategies.

He also emphasized that reducing 
the agricultural sector’s vulnerability 
to climate change, transitioning from 
traditional agriculture to modern ag-
riculture, trying to meet challenges 
and finding solutions and making 
effective use of other opportunities 
are also parts of the criteria for the 
preparation of the new plan.
Nasir Ahmad Durrani cited Afghan-
istan-specific crops, including pine 
nuts, saffron, cumin, Aloe Vera, and 
organic fresh and dried fruits as real 
and potential opportunities, adding 
the products now have a good inter-
national market.
Mr. Durrani said there is an invest-
ment opportunity of two billion USD 
in agriculture sector, adding that it is 
a good opportunity to attract the pri-
vate sector.

Ajmal Ahmadi, acting minister of 
commerce and industries, said that 
some 60 percent of Afghan citizens 
are engaged in agriculture and agri-
culture accounts for about 30 percent 
of the country’s areas.
He further stated said that crops make 
up most of Afghanistan’s exports. He 
added, however, that the country’s 
exports and imports are unbalanced, 
with Afghanistan importing about 
seven billion USD annually and ex-
porting nearly one billion USD. He 
cited business balance as the biggest 
problem.
Meanwhile Shakib Sharifi, gener-
al director of plan and programs at 
MAIL, said that at the end of the 
three-day conference, the roadmap 
for agricultural growth will be out-
lined. “The view of all participants 
will form the roadmap for agricultur-
al growth,” he said. That is, we re-
cord all the views, and use them in 
the roadmap.
Abdul Hamed Helmandi, president 
senior advisor on agriculture and 
development, also said that Afghan-
istan has good capacity to grow and 
develop agriculture. According to 
him, there are still four million hec-
tares of agricultural land left uncul-
tivated, with 70 percent of its water 
draining.
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