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 :مقدمه
که قسمتی از مواد غذايی سرشار از پروتين مورد نياز کشور ما را تامين اهميت پرورش ماهی در کشور ما صرف نظر از اين

باشد. از جانبی کشور ما با داشتن شرايط اقليمی کشور میکار در مناطق روستايی نمايد. منبع مهم برای اشتغال افراد بیمی
باشد. که آبی را دارا میهای پرورش ماهيان سردابی و گرمی خوبی را برای فعاليتمتنوعی، امکانات طبيعی فراوان، زمينه

ا نموده است نام برد. توان واليات مختلف را با داشتن دريای پربرکت که سفره رنگين را برای هزاران موجودات زنده مهيمی
های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. پس رسالت تواند جايگاه خوبی در برنامهانکشاف اين صنعت در آينده می

ای تشکيالت، ترويج و انکشاف پرورش ماهی، آموزش دهاقين جهت آشنايی آنان با تکنولوژی وزارت زراعت است که در زمينه
های متين و های همکار و بخش خصوصی گامی، ايجاد مراکز تکثيری و توليدی از طريق دولت، مؤسسهصنعت پرورش ماه

مند دهاقين سرزمين خودمان توليد شود. تا اکنون به خوريم بايد با دستان تواناستواری را بردارد تا غذايی را که خودمان می
وثری برداشته شده است تا بتواند سطح توليدات گوشت ماهی را های ممنظور رشد و انکشاف صنعت پرورش ماهی در کشور گام

های اخير از اثر توجه خاص در اين بخش بختانه طی سالبلند برده و نياز و ضرورت کشور را از اين نگاه مرفوع نمايد که خوش
مندی خاص در اين بخش پيدا تر و بهتر رشد نموده و در حالت تقريباً خوبی قرار دارد و مردم عالقهپروری خوبصنعت ماهی

 .باشندهای ماهی مینموده و خواهان ايجاد فارم

 : توليد ماهی در افغانستان
باشد در حقيقت به اين ساحه فعاليت در گذاری اقتصادی يک ساحه فعاليت جديد در افغانستان میتوليد ماهی به عنوان يک سرمايه

گذاران تا گذاری و تمويل دولت و ديگر سرمايهف گرديده است. اين بخش با سرمايهتر معطومقايسه با منابع ديگر حيوانی توجه کم
پروری در واليات مختلف چون قندهار، هلمند، بلخ و کندز ايجاد گرديده. های ماهیها و شرکتحدی رشد کرده است. کوپراتيف

ترين ر ايجاد شده و فعاليت داشته باشند که بيشآبی و سردآبی درسطح کشوفارم گرم ٣۵٠گردد که تا حال دو هزار و تخمين می
 .ترين آن در باميان استها در قندهار و کمپروریاين ماهی

باشد که با مقايسه تُن در سال می ۵٠٠هزار و  ١١ها و منابع آزاد چون درياها و بندها در حدود پروریظرفيت توليدی اين ماهی
گردد. سطح توليدات اين دهد که بعد از برداشت به مارکيت عرضه میا نشان میتُن ازدياد ر ۵٠٠با سال قبل، يک هزار و 

تر ايجاد گردد که بدين های تکثيری و توليدی بزرگتر و بيشگو نيست و نياز است تا فارمها نيازمندی کشور را پاسخپروریماهی
مالداری و آمريت پرورش ماهی، طرح انکشاف منظور از اثر سعی و تالش وزارت زراعت، آبياری و مالداری، رياست خدمات 

پروری در افغانستان ترتيب و از طريق شورای عالی اقتصادی رياست جمهوری منظور شد و قرار است مطابق به طرح ماهی
ی ماهی در سطح کشور در جريان ی ساخت خوراکهپروری تکثيری سه فابريکهماهی ٢٠پروری، هزار ماهی ٣۵منظور شده 

 .هزار تن گوشت ماهی توليد و نيازمندی کشور را مرفوع کنند ٣۶٠ها به مقدار پروریآينده ساخته شود و اين ماهیپنج سال 

 :نياز به پرورش ماهی در افغانستان
با افزايش جمعيت، تقاضا برای محصوالت آبزی، به خصوص گوشت ماهی رو به افزايش است. فعالً خوراک گوشت ماهی در 

ا ههای کشور مروج گرديده و گوشت ماهی مارکيت خوبی را در کشور دارد که از همين لحاظ، هر روز دهنتبسياری از رستورا
گردد که اين خود گواهی بر داشتن مارکيت خوب داخلی برای تُن از ماهی خام با کيفيت پايين از کشور پاکستان وارد کشور می

های محلی در تمام رحمانه ماهیاد گوشت ماهی شکار غير قانونی و بیچنان بنا بر تقاضا زيدهد. همگوشت ماهی در کشور می
رود. های بومی محلی ماهيان کشور به شمار میکشور ادامه دارد که اين يک خطر بزرگ و کاری برای از بين بردن نسل

ردار مردم عام قدرت خريد العضم برای اطفال و مادران باهای سهلچنان بنا بر افزايش امراض قلبی و نياز برای پروتينهم
های سرشار اند. استفاده از آبشان به گوشت سفيد مواجهگوشت ماهی وارداتی را ندارند و به مشکل جدی برای رفع نيازمندی

تواند اين زمينه، باعث ايجاد کار برای پروری در کشور است و میی شغل ماهیکشور يک فرصت خوب برای کاريابی و توسعه
 .کار شوداز هموطنان بیشمار زيادی 

ماهی بلند رفته و باعث بلند آبی و سردآبی، سطح توليدات گوشت ماهی و توليد جوجهسازی بخش ماهيان گرمدر صورت فعال
شان گرديده و از سوی ديگر غذای مصون و با کيفيت برای مردم محل فراهم شده و هایپروران و خانوادهرفتن اقتصاد ماهی

شان و مردم محل اعم از کارگران سيار که قبالً در مزارع هایپروران، فاميلی حالل و قانونی برای ماهیپيشه زمينه اشتغال و
اند، به دخل که در فوق ذکر گرديدهگردد. بناً جوانب ذیداران محلی و تاجران فراهم میکوکنار مصروف بودند، جالبان، دکان

 .آورنده و رو به طرف يک پيشه قانونی و مشروع میصورت اختياری از کشت کوکنار منصرف گرديد



 :١٣٩٩های صورت گرفته طی سال فعاليت
پروری توليدی و تکثيری جديد در سطح کشور از طريق وزارت زراعت، آبياری و مالداری و بخش سکتور ماهی ٣۵٠ايجاد  -١

 خصوصی،
 ر هشت واليت،ها دپروریهای مقدماتی منابع آبی کشور جهت احداث ماهیسروی -٢
 پروری قرغه،های تحصيلی کشور و اجرای کارهای عملی در فارم ماهیهای مسلکی برای محصالن نهادآموزش -٣
 واليت، ٣۴پروری و منظوری آن از طريق مقام محترم وزارت زراعت و ارسال آن به وترتيب رهنمود ماهیتهيه -۴
 طی مراحل بعدی به رياست تقنين، پروری و ارسال آن جهتوترتيب پاليسی ماهیهيه -۵
 پروری و ارسال آن جهت طی مراحل بعدی به رياست تقنين،وترتيب طرزالعمل ماهیتهيه -۶
 .های بعدی در سطح کشور تطبيق گرددپروری در افغانستان که قرار است طی سالمنظوری طرح انکشاف ماهی -٧
 


