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 :خالصه

 ساسیامواد غذائی  دومیند. این نبات بعد از گندم دروالیت کشت می گ ۱۹در  بوده کهکشور مزروعی  عمده نباتات جمله از شالی

آن صل رفع حا ماه های میزان و عقربدر و  بوده و سرطان والً ماه های ثور، جوزاممع شالی. زمان کشت شهروندان کشور می باشد

 .صورت می گیرد

ساحه  وردمدر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور تهیه ارقام دقیق و قابل قبول 

 ومونه ناخذ در والیات شالی کار راه اندازی نموده و با  ۱۳۹۹سال  در تحت کشت و تولید برنج در کشور سروی قطع نبات شالی را

ر دسترس دارقام دقیق تری را جمع آوری و بعد از تجزیه و تحلیل  و همچنان مصاحبه با شالی کاران کشور نقاط جی پی اس از ساحه

 دهد. می استفاده کننده گان قرار 

هکتار تخمین گردیده  هزار ۱۴۷.۵حدود  ۱۳۹۹شالی طی سال  ساحه تحت کشتبه اساس گزارش اداره ملی احصائیه و معلومات 

شت . با درنظردامی باشد به سطح کشور تن فی هکتار ۳حدود  سال جاری درکه حاصل فی هکتار برنج  نتایج نشان می دهداست. 

 گردیده است. سنجش سطح کشور در  هزار متریک تن ۴۴۰حدود  ۱۳۹۹سال  برنج در و حاصل فی هکتار ذکر شده، تولیدساحه 

 مصرف که شامل نیازمندی برنج مطابق نفوس ذکر شده، میلیون نفر تخمین گردیده است، ۳۲.۸۹ حدود ۱۳۹۹طی سال  1نفوس کشور

داخلی  با تولید مقایسه در که سنجش گردیدهسطح کشور  درهزار متریک تن  ۶۵۵حدود  مواد غذائی، تخم بذری و ضایعات می باشد

 .کمبود می باشد به سطح کشور برنج هزار متریک تن ۲۱۵حدود  سال جاری در

ر قابل مالحظه نیازمندی اهالی کشور را مرفوع نمی نماید بناًء یک مقدا تولید داخلی برنجرشد نفوس همه ساله کشور نشان می دهد که 

ت اداره ملی احصائیه و معلوما واردات و صادرات کشور می گردد. گزارشات رجی واردئی جهت رفع نیازمندی از کشور های خا

 ها کشور دیگر از ۱۳۹۹سه ربع اول سال مالی  ن دالر درمیلیو۱۰۱.۷هزار متریک تن برنج به ارزش  ۱۹۲نشان می دهد که حدود 

 وارد گردیده است. به افغانستان

ت و وارداچگونگی ساحه تحت کشت، تولید، نیازمندی، کمبود،  پیرامونگزارش ذیل را  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه زراعتی

 .می دهدگزاران و پالسی سازان قرار  جهت استفاده پالنبصورت مشرح تهیه و  غیره موضوعات

(، ادارات Remote Sensing( و )GIS(، تکنالوژی )Paddy Crop Cut Sruveyمنابع عمده این گزارش سروی قطع نبات شالی )

 ، ریاست های سکتوری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی احصائیه و معلومات می باشد.زراعت والیات

  

 :هدف

که شامل  هکشور بود چگونگی ساحه تحت کشت و تولید برنج در پیرامون دقیق و موثق تهیه ارقام احصائیوی گزارش هدف عمده این

 :می باشدذیل مقاصد 

  تفكیك والیات.به شالی ساحات تحت كشت ارقام 

  گذشته به مقایسه سال برنج در کشورتولید کاهش یا افزایش. 

  برنجتوازن (Rice Balance Sheet )به تفکیک والیات. 

 .چگونگی استفاده تخم های اصالح شده بذری و کود های کیمیاوی در مزارع شالی 
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 :کاری روش

  :تخمین ساحه تحت کشت شالی 

ور ( در همه بخش های سکتوری نتایج قناعت بخشی را فراهم ساخته است. سکتRemote Sensing( و )GIS)استفاده از تکنالوژی 

تغیر و تفسیر عکس های  حات تحت کشت زراعتی را بابخصوص سا این تکنالوژی استفاده موثر نموده زراعت در کشور نیز از

 تثبیت و تقسیم بندی نموده است. ماهواره ئی

از  والیت کشور با استفاده ۱۹از طرف متخصصین اداره ملی احصائیه و معلومات در  ۱۳۹۹سال  ت شالی درتخمین ساحات تحت کش

اظ دقت و تفکیک مکانی ( که از لحSentinel-2تکنالوژی متذکره صورت گرفته است. به اساس این روش عکس های ماهواره ئی )

ساس روز به ا ۵ فاده قرار گرفته است. تصاویر مورد نیاز در هربرای تثبیت ساحات زراعتی مناسب می باشد مورد است و زمانی

اهواره ئی جنتری کشت شالی در والیات شالی کار از شروع کشت الی رفع حاصل دونلود گردیده و بعداً باند های مورد نظر تصاویر م

رکیب و مورد هم تبا Normalized Defference Vegetation Index (NDVI)جهت دریافت تفاوت شاخص پوشش گیاهی 

 .استفاده قرار می دهد

 (:Paddy Crop Cut Survey) تطبیق سروی قطع نبات شالی 

ت سروی قطع نبات شالی که یکی از روش های استندرد و علمی به منظور دریافت تولید برنج بوده توسط ریاست احصائیه وزار

این سروی  والیت شالی کار تطبیق گردید. در ۱۴معلومات دیزاین و در احصائیه و زراعت، آبیاری و مالداری به همکاری اداره ملی 

متر  ۴حت نمونه شالی به مسا ۱۸۲۷قریه می شود تحت پوشش قرار گرفته شده و مجموعاً به تعداد   ۶۰۹ولسوالی که شامل  ۷۲تعداد 

 مربع از ساحه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.

ه ( با استفادSimple Random Selection) تصادفیبه شکل  روی از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات که قبالساحه شمار این س

 شامل می باشد.نمونه  3تعداد  به گردیده است قریه جات شالی کار بوده که در هر قریه از تصاویر ماهواره ئی انتخاب

 ساحه نشان میدهد در ۱۳۹۹ل طی سارا  قطع شالیمراحل مختلف تطبیق سروی  ذیلتصاویر 

  
 ه قطع نباتمرحله چوکات بندی                                                               مرحل                         

  
 طوبت دانه هامرحله جدا کردن دانه ها                                                   مرحله وزن و سنجش ر                          
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دیگری مانند  بر عالوه روش فوق در انتخاب ساحات تحت پوشش سروی که شامل والیات، ولسوالی و قریه جات می باشد معیار های

 نیز در نظر گرفته شده است: زون های ایکولوژیکی، ساحه تحت کشت شالی، اقلیم، دسترسی به دهقان و امنیت ساحه

 :شالی ساحه تحت کشت

شالی نباتی است که در یک تعداد از والیات کشور به نسبت 

وافر کشت می گردد. اما با آنهم ساحه تحت موجودیت آب 

 ه ساله در هر والیت متفاوت بوده که بعضا  کشت این نبات هم

 .نشان می دهدکاهش یا افزایش را 

تثبیت ساحات تحت کشت شالی همه ساله از طرف اداره ملی 

( و GISاحصائیه و معلومات با استفاده از تکنالوژی )

(Remote Sensing .صورت می گیرد ) به اساس گزارش

شالی در کشور طی سال  آن اداره محترم ساحه تحت کشت

که در هزار هکتار تخمین گردیده ۱۴۷.۵حدود  ۱۳۹۹

را افزایش  فیصد ۱۵شت سال گذشته با ساحه تحت ک مقایسه

 نشان می دهد.

ایج سروی قطع نبات شالی این در حالی است که به اساس نت

 حه تحت کشت مزرعه شالی خود را نسبت به سال گذشته افزایش نشان داده اند.فیصد دهاقین مصاحبه شده سا ۳۵حدود 

ساحه تحت کمترین  غوربیشترین و والیت  کندزوالیت  به اساس نتایج ارقامساحه تحت کشت شالی به تفکیک والیات متفاوت می باشد، 

 جمع آوری و پروسس به برنج تبدیل می گرددقابل یاد آوریست که شالی بعد از  دارا می باشند. ۱۳۹۹کشت شالی را طی سال 

 وضاحت بیشتر داده شده است. ۱لی به تفکیک والیات در گراف شماره ساحه تحت کشت شا

 تولید برنج:

محصوالت زراعتی برای رفع نیازمندی اهالی کشور ارزش  داخلی اتتولیدشالی بعد از جمع آوری و پروسس به برنج تبدیل می گردد. 

 ئی را دارد، تولید برنج نیز که از جمله مواد غذائی اساسی کشور را تشکیل می دهد دارای اهمیت زیادی می باشد. بسزا

مجموعی برنج در کشور  های عمده و اساسی افزایش تولید فکتور جمله افزایش ساحه تحت کشت و بلند رفتن حاصل فی هکتار شالی از

هزار  ۴۴۰برنج در کشور طی سال جاری  ینتایج سروی قطع نبات شالی نشان دهنده آن است که تولید مجموع محسوب می گردد.

 فیصد افزایش را نشان می دهد. ۱۵تخمین گردیده که به مقایسه سال گذشته حدود  تن متریک

دارای کاهش و  ،هاتولید و دیگر فکتور رسی به عواملتولید برنج به تفکیک والیات متفاوت بوده که هر والیت نظر به امکانات دست

 .ید برنج را در کشور دارا بوده اندتول مقدار کمترین سال جاری والیت کندز بیشترین و والیت غور شند. درمی باافزایش تولید برنج 

 کشور به سطح ذشتهبا سال گ را ۱۳۹۹سال  در تولید برنجساحه و و مقایسه  والیات مقدار تولید برنج را به تفکیک گراف های ذیل

 بیان می نماید.

 

 ۱۳۹۹: تولیدات برنج به تفکیک والیات طی سال ۳گراف              ۱۳۹۸با سال  ۱۳۹۹: مقایسه ساحه و تولید برنج سال ۲گراف       

 

 ۱۳۹۹ساحه تحت کشت شالی به تفکیک والیات طی سال  :۱گراف 
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 :جتوازن برن

( به د یا کمبوداو مازسنجش توازن برنج )تولید، نیازمندی 

ور یک موضوع مهم بوده که توسط تفکیک والیات در کش

صورت  همه ساله ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات

در کشور مورد تحلیل و  برنجکمبود  گرفته و به اساس آن

جهت  ذیصالح کشور مقامات با ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن

 .گرددتدارک برنج مورد نیاز ارایه می 

ارقام جمع آوری شده نشان می دهد که نیازمندی برنج در کشور 

هزار متریک  ۶۰۸به اساس نفوس برای مواد غذائی مقدار 

هزار  ۱۶ مقدار برای تخم بذری تن، به اساس ساحه تحت کشت

هزار  ۳۱متریک تن و ضایعات هنگام رفع حاصل مقدار 

کشور متریک تن سنجش گردیده است، که مجموع نیازمندی 

هزار متریک تن تخمین  ۶۵۵مقدار  ۱۳۹۹به برنج طی سال 

 گردیده است.

هزار متریک تن تخمین گردیده است و با در نظرداشت ارقام متذکره کمبود برنج  ۴۴۰این در حالی است که تولید برنج در کشور مقدار 

 هزار متریک تن تخمین می گردد. ۲۱۵مقدار  ۱۳۹۹در کشور طی سال 

، لغمان و کنرها دارای است که مازاد یا کمبود برنج به تفکیک والیات متفاوت بوده که والیات بغالن، کندز، تخار، ننگرهارذکر قابل 

 می باشند. را دارا و بقیه والیات کشور کمبود برنج مازاد

  .می باشدهذا  گزارش ضمیمهجزئیات آن به تفکیک والیات موضوع فوق را بیان و  ۴گراف شماره 

 :شالیو نوعیت کشت  زمین ه ساختنآماد

دهاقین شالی کار کشور معموال  آماده ساختن زمین و نوعیت کشت نبات در مزرعه شالی تاثیر مثبت در حاصالت آن دارد.طرق بهتر 

 ۸۰حدود مزرعه شالی خویش استفاده می نمایند. نتایج سروی قطع نبات شالی نشان می دهد که  و نوع وسیله حیوان و تراکتور دراز د

فیصد دیگر آنها از حیوان  ۲۰خویش از تراکتور و حدود  برای آماده ساختن مزرعه شالی ۱۳۹۹صد دهاقین مصاحبه شده طی سال فی

 استفاده نموده اند.

از طرف دیگر دهاقین کشور شالی را عموماً به دو طریق نهال شانی و پاشان کشت می نمایند. نتایج سروی متذکره نشان می دهد که 

فیصد دیگر آنها از طریقه پاشان  ۲۶نهال شانی را مورد استفاده قرار داده اند و حدود  هفیصد دهاقین مصاحبه شده طریق ۷۴حدود 

 استفاده نموده اند.

فیصدی های فوق پیرامون طریقه و نوعیت کشت در مزارع شالی به سطح کشور بوده اما به سطح والیات متفاوت می باشد. دهاقین 

و امکانات تطبیق طریقه های  نسبت به حیوانتراکتور  از هوالیاتیکه امکانات دسترسی به وسایل مدرن دارند فیصدی بیشتر در استفاد

 را دارا می باشند. نهال شانی 

 استفاده از کود های کیمیاوی و تخم بذری:

 و در افزایش تولید نباتات نقش ارزندهتولید بوده  مهم عواملاز اینکه تخم های اصالح شده بذری و کود های کیمیاوی باکیفیت از جمله 

این عوامل استفاده بیشتر نمایند.  نیز سعی و تالش به خرچ داده تا در مزرعه خویش ازرا دارند به همین منظور دهاقین شالی کار کشور 

 به تخم های اصالح شده بذری را در ت دسترسینتایج سروی قطع نبات شالی نشان می دهد که متاسفانه دهاقین شالی کار کشور امکانا

فیصد دهاقین مصاحبه شده از تخم های اصالح شده بذری در  ۱۳سال جاری کمتر داشته اند. بر مبنای ارقام سروی متذکره حدود 

 در حالیکهوده به سطح کشور ب های محلی استفاده نموده اند. این فیصدی فیصد دیگر از تخم ۸۷مزارع خویش استفاده نموده و حدود 

 به سطح والیات نظر به امکانات دست داشته متفاوت می باشد.

سال جاری  دردهاقین مصاحبه شده  در مزارع شالی نشان می دهد که سروی متذکره پیرامون استفاده مقدار کود کیمیاوی همچنان نتایج

ارقام  فی هکتار مزارع شالی خویش استفاده نموده اند.کیلوگرام کود دی ای پی در  ۱۰۹کیلوگرام کود یوریا و  ۲۲۴حدود  بطور اوسط

دهاقین شالی  استفاده از کود های کیمیاوی در مزارع شالی به سطح هر والیت متفاوت می باشد، متذکره به سطح کشور بوده اما مقدار

خوب می باشند فیصدی مقدار استفاده و هم چنان دارای اقتصاد  را داشته والیاتیکه امکان دسترسی به کود های کیمیاوی با کیفیت کار

 .را دارندبیشتر  کود های کیمیاوی

 ۱۳۹۹: توازن برنج به سطح کشور طی سال ۴ گراف        
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ال س دراز فکتور های عمده در کاهش یا افزایش ساحه تحت کشت شالی  نیز تولید عمده عواملو ، سطح اقتصادکافی موجودیت آب

 ساحه تحت کشت شالی مصاحبه شدهفیصد دهاقین  ۲۰ شان می دهد کهن جاریبوده است. ارقام سروی قطع نبات شالی سال  ۱۳۹۹

 نشان داده اند. مشابه سال گذشته ایشان بافیصدی  ۴۵افزایش و  آنها فیصد ۳۵نسبت به سال گذشته کاهش،  خویش را

یصد آن ف ۵۰کمبود آب،  به اثر فیصد آن ۱۰حدود  ی که نسبت به سال گذشته کاهش نمودهدهاقین ساحه تحت کشت کهباید متذکره شد 

 عوامل تولید می باشد. دیگر آن به اثر عدم دسترسی به فیصد ۴۰و  ف اقتصادبه اثر ضع

 صادرات و واردات برنج:

 ولیدات داخلیت را تشکیل می دهد. از طرف دیگر غذائی اولیه اهالی کشور عمده از جمله موادبرنج بعد از گندم  ه گردید کهقبال اشار

 کشور را تکافو نکرده بناًء ساالنه یک مقدار قابل مالحظه ئی از خارج کشور وارد می گردد. برنج نیازمندی

به ارزش مجموعی  هزار متریک تن برنج ۱۹۲حدود ۱۳۹۹سال مالی  ربع اول ۳ طی ارقام صادرات و وارداتبه اساس گزارش 

ه افغانستان ب و امریکا ترکیه، چین، قزاقستان، هندوستان پاکستان، آسترالیا، امارات متحده عربی، از کشور های میلیون دالر۱۰۱.۷

 وارد گردیده است.

 ارایه گردیده است: 2در جدول ذیلز کشور های دیگر به افغانستان برای معلومات بیشتر مقدار و ارزش واردات برنج ا

 
 ۱۳۹۹ربع اول سال مالی  ۳مقدار و ارزش واردات برنج به تفکیک مملکت در  :۱جدول 

 

 برنج در مارکیت های کشور: قیمت

به شکل برنج  زراعتی است که عمده برنج از جمله اقالم 

کشور موجود می محلی در مارکیت های  وارداتی و محلی

 باشد. 

دفتر معلومات مارکیت ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم 

برنج را از  قیمتبرعالوه دیگر محصوالت، معلومات 

 بصورت مراتبه ۳مارکیت های محلی کشور ماهانه 

به شکل  و بعد از تجزیه و تحلیلدوامدار جمع آوری 

 نشر می رساند. ماهوار به

تر متذکره اوسط قیمت برنج به اساس ارقام تهیه شده دف

افغانی  ۴۶.۷حدود  ۱۳۹۹ سال در سطح کشور در محلی

فیصد  ۱.۳فی کیلوگرام بوده که نسبت به سال گذشته 

از طرف دیگر اوسط قیمت برنج  را نشان می دهد. افزایش

نشان می نسبت به سال گذشته را  افزایشفیصد  ۲.۵افغانی فی  کیلوگرام بوده که حدود  ۸۳ در سطح کشور طی سال جاری وارداتی

 دهد.

 می باشد.۱۳۹۹های ماهوار برنج محلی و وارداتی را در سطح کشور طی سال مالی نشان دهنده اوسط قیمت  ۵گراف شماره 

 

 

 

 

                                                           
 گزارش واردات و صادرات اداره ملی احصائیه و معلومات - 2

امریکا هندوستان قزاقستان ن چی  ترکیه پاکستان امارات الیا آستر

192,077 0.32 123.68 941.70 194.20 427.46 190,215 154.33 20.98
مقدار برنج وارد شده 

)تن(

101,724 2.0 43.7 280.5 278.0 248.9 100,765 87.8 20.2
ارزش برنج وارد شده 

)هزار دالر(

مقدار و ارزش برنج

کشور ها

مجموع

 ۱۳۹۹طی سال مالی  کشور در : اوسط قیمت های ماهوار برنج۵گراف 
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 چالش ها و مشکالت:

شور بعضی کارش از دو روش علمی و استندرد جهانی استفاده به عمل آمده است بناًء با در نظر داشت شرایط موجوده در تهیه این گز

 میگردد:مشکالت و چالش ها صورت گرفته که مختصراً ارایه 

 .عدم موجودیت ارقام سرشماری های زراعتی در کشور 
 .ارایه ارقام دوگانه از طرف بعضی از ادارات زراعت والیات و ریاست های سکتوری وزارت 
 دهاقین کشور مبنی بر ارایه جوابات دقیق حین مصاحبه. یک تعداد عدم سواد کافی در  

 حین مصاحبه. زمینداری به ارگان های دولتی یه دهی وبعضی پرداخت های دیگرـترس دهاقین ازمال 

 هنگام مصاحبه. دهاقین بعضی ازطرف های مالی تقاضای کمک 

 یات کشوروال والی هایــــــعدم امنیت در بعضی از ولس. 
 که تحت پوشش سروی ها قرار گرفته نمیتواند ولسوالی های دور دست صعب ا لعبور راه های مواصالتی برخي. 
  بودجهکمبود. 

 

 منابع:

 در این گزارش از منابع ذیل استفاده بعمل آمده است:

 سروی قطع نبات شالی 

 ادارات زراعت والیات 

 ئیه و معلوماتاداره ملی احصا 

 ریاست های سکتوری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

 دفتر جایکا مقیم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
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 ضمایم:

 

 
 ۱۳۹۹به تفکیک والیات طی سال  نج: ساحه، حاصل فی هکتار و تولید بر1 ضمیمه

 

 

 

 

 

یک تن( تولیدات )هزارمتر حاصل )تن/هکتار( ساحه )هزارهکتار(

فاریاب 1

جوزجان 2

0.247 1.70 0.145 رسپل 3

17.518 2.86 6.129 بلخ 4

سمنگان 5

62.932 3.20 19.652 بغالن 6

140.361 3.00 46.811 کندز 7

74.902 3.26 22.986 تخار 8

4.627 2.14 2.157 بدخشان 9

27.515 3.32 8.278 هرات 10

فراه 11

1.716 3.07 0.558 بادغیس 12

0.094 1.88 0.050 غور 13

0.556 1.95 0.286 بامیان 14

2.178 3.00 0.726 کابل 15

پروان 16

پنجشت  17

کاپیسا 18

لوگر 19

وردک 20

6.044 2.77 2.182 پکتیا 21

پکتیکا 20

6.915 1.17 5.927 خوست 23
غزنن 24

47.470 3.26 14.567 ننگرهار 25

15.182 3.00 5.058 لغمان 26

19.897 3.14 6.339 ها کتن 27

نورستان 28

کندهار 29

1.048 2.000 0.524 هلمند 30

زابل 31

نیمروز 32

6.907 2.10 3.289 ارزگان 33

3.441 1.82 1.891 دایکندی 34

440 3.0 148 مجموع

برنج
والیات شماره
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 ۱۳۹۹کشور به تفکیک والیات طی سال در  ، نیازمندی، کمبود/ مازاد()تولیدات برنج : توازن2 ضمیمه

 

ی
ضایعاتتخم بذریمرصف غذائ

20.52-110920.520.000.00فاریاب

11.14-60211.140.000.00جوزجان

11.27-6210.150.2511.490.020.02رسپل

12.27-15096.1317.5227.920.641.23بلخ

7.96-4307.960.000.00سمنگان

63-42726.317.879.00.71.2شمال

101519.6562.9318.772.064.4137.69بغالن

113746.81140.3621.034.929.83104.59کندز

109322.9974.9020.222.415.2447.02تخار

15.42-10542.164.6319.500.230.32بدخشان

ق 429891.6282.879.59.619.8174شمال شر

14.88-21418.2827.5139.600.871.93هرات

10.42-56310.420.000.00فراه

8.63-5500.561.7210.170.060.12بادغیس

34-32538.829.260.20.92.0غرب

14.06-7640.050.0914.140.010.01غور

8.68-4960.290.569.170.030.04بامیان

23-12600.30.723.30.040.05غرب مرکزی

94.34-52050.732.1896.290.080.15کابل

13.65-73813.650.000.00پروان

3.14-1703.140.000.00پنجشت 

9.03-4889.030.000.00کاپیسا

8.04-4348.040.000.00لوگر

12.21-66012.210.000.00وردک

140-76950.72.2142.40.080.15مرکزی

5.93-6122.186.0411.320.230.42پکتیا

14.35-77514.350.000.00پکتیکا

5.97-6375.936.9211.780.620.48خوست
25.21-136325.210.000.00غزنن

51-33868.113.062.60.90.9جنوب

170214.5747.4731.481.533.3211.14ننگرهار

4935.0615.189.130.531.064.46لغمان

ها 4996.3419.909.240.671.398.60کتن

3.03-1643.030.000.00نورستان

ق 285826.082.552.92.75.821شر

25.89-140025.890.000.00کندهار

25.84-14460.521.0526.760.060.07هلمند

7.11-3847.110.000.00زابل

3.40-1843.400.000.00نیمروز

1.99-4363.296.918.070.350.48ارزگان

6.55-5171.893.449.560.200.24دایکندی

71-43665.711.480.80.600.80جنوب غرب

187-31,390148440580.715.530.8مجموع مسکون

28-1,5000027.800کوچی ها

215-32,89014844060815.530.8مجموع کل

والیات/ زون ها
نفوس مسکون 

)هزار نفر(

ساحه تحت 

کشت 

)هزارهکتار(

تولیدات 

مجمویع 

)هزارتن(

نیازمندی )هزار تن(
مازاد/ کمبود 

)هزارتن(


