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 :فشرده

 بصورت مستقیم و غیر مستقیم صد نیروی کار کشورفی ۷0 الی 65ارقام حدود زراعت یک بخش راهبردی و کلیدی برای افغانستان است. بر اساس 

زراعت نزدیک به  139۸در سال  اتشود. طبق گزارشها از همین راه فراهم می صد خانوادهفی 60مصروف اند و عواید  زراعت و مالداریدر بخش 

تواند ت و توجه، این بخش میسهم داشته است و بر اساس پیشبینی بانک جهانی، در صورت مدیری )GDP (در تولید ناخالص داخلی 1صدفی 5.۷۷2

رشد  فیصد 5آینده، زراعت در افغانستان ساالنه حداقل  اگر در یک دهه متذکرهگزارش بانک به اساس  .شغل ایجاد کند 2میلیون 2٫1 آینده دهه در

 .مهار و مواد غذایی مورد ضرورت کشور را تأمین کرد تا اندازه ئی توان فقر را در روستاهای افغانستانکند، می

یزکاری، نباتات صنعتی میوه جات، سبزیجات، فال حبوبات، غله جات، خوشبختانه افغانستان ظرفیت پرورش بیشتر کتگوری های نباتات زراعتی از قبیل

 یت می باشد.  و تیلی و نباتات طبی را دارد، این محصوالت هم از نگاه ارزش غذائی و هم از نگاه اقتصادی برای اهالی کشور در خور اهم

در کشور به   یگبارند یتوضع یسال جار ی. طیباشدم محصوالت زراعتی کاهش یا افزایشعوامل موثر در  یناز مهم تر بارندگی های به موقع یکی

 آبمعادل  برف مبه حد نورمال بوده . حج یکبلخ، جوزجان و سرپل  نزد  تایوال  یاز قسمت ها یبدخشان تخار، کندز و برخ  یاتوال یاستثنا

(Snow Water Equivalentبه استثنا )یباشدکمتر از سال گذشته و حد اوسط م یآب یحوزه ها یرهلمند  در سا یحوزه آب ی. 

غیره در بلند بردن  و ماشین آالت عصری زراعتیعوامل تولید از قبیل تخم های اصالح شده بذری، کود های کیمیاوی باکیفیت، ادویه جات زراعتی، 

 1399سال  در تولیدات محصوالت زراعتی اهمیت زیادی داشته بخصوص گندم و برنج که غذای اساسی اهالی کشور را تشکیل می دهد. خوشبختانه

  فیصد نیازمندی کشور را مرفوع ساخته است.   6۷و برنج حدود  فیصد ۸0دود تولید گندم در کشور ح

ه بیشتری وقع ساحمدهاقین کشور در صورت موجودیت بارندگی های به  در تولید محصوالت زراعتی تاثیر بسزائی دارد. افزایش ساحه تحت کشت نیز

 .رددسه فصل هم کشت می گ حتی در بعضی از نقاط گرمسیر کشورو ه این ساحات عموما یک فصله و دو فصله ک را تحت کشت قرار داده

 10حدود  که  تخمین گردیدهمیلیون هکتار  3.۸3 در کشور )آبی و للمی( ساحه تحت کشت مجموعی 1399سال در ارقام نشان دهنده آن است که 

 به مقایسه سال گذشته افزایش را نشان می دهد. فیصد

هیه و به دسترس ت زراعتریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات این وزارت همیشه در تالش آن بوده تا ارقام دقیق و قابل قبول را در بخش 

را کمک  ( در تخمین دقیق ساحات تحت کشت در کشور این ریاستRemote Sensing( و )GISاستفاده کننده گان قرار دهد. تکنالوژی جدید )

یگر تطبیق ز طرف دا. تلف زراعتی جمع آوری و تهیه نمودزیاد نموده که از طریق آن می توان ارقام ثقه را در تثبیت ساحات تحت کشت نباتات مخ

حات تثبیت شده، سروی های نمونوی زراعتی در کشور در تخمین تولیدات محصوالت زراعتی یک روش علمی بوده که به اساس آن با استفاده از سا

 تولیدات مجموعی نباتات مزروعی کشور را بصورت دقیق تخمین نمائیم.

تا از این طریق خدمات  ر کشور برنامه های انکشافی را همه ساله روی دست گرفتهوزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت بهبود و رشد سکتور زراعت د

ما تطبیق گردیده که در کامال و یا قس 1399سال در والیت کشور  34پروژه انکشافی وزارت در  35خوبتری را برای دهاقین کشور فراهم سازد. تعداد 

 بخش های باغداری، ذخیره خانه ها، مالداری و غیره صورت گرفته است. 

 :هدف

رگیرنده معلومات بدر  بوده که 1399سال  درزراعت در کشور  تولیدات چگونگی وضعیتهدف از تهیه این گزارش ارایه معلومات احصائیوی پیرامون 

 اعت می باشد.بخش زری انکشافی طبیعی، درجه حرارت، بارندگی و پروژه ها حوادث ناگوار تولیدات، آفات، امراض،پیرامون ساحات تحت کشت، 
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 نباتات: تولید و ساحه تحت کشت

 غله جات. 1

 
 
 
 
 

 

رنج و جواری معموال باز جمله کتگوری های نباتات مزروعی کشور بوده که عمدتاً شامل گندم، برنج، جواری، جو و ارزن می باشد. گندم،  غله جات

 مورد استفاده قرار می گیرد. طیور و بیشتر برای تغذیه مواشی استفاده مواد غذائی و جو وارزنبرای 

فیصد  ۷سال گذشته حدود  با مقایسه در که میلیون هکتار تخمین گردیده 3.04حدود  1399سال در  جات به سطح کشور غله ساحه تحت کشت

 .3 فزایش بیشتر در گندم بخصوص گندم للمی نسبت به دیگر غله جات رونما گردیده استااین است.  بعمل آمدهافزایش 

میلیون  ۷.563 حدود 1399سال در نگام رفع حاصل می باشد نیازمندی غله که شامل مصارف مواد غذائی، تخم بذری، تغذیه حیوانات و ضایعات ه

یک تن ون مترمیلی 6.026طی سال جاری حدود  در کشور تخمین گردیده است. این در حالی است که تولیدات غله در سطح کشور متریک تن

 میلیون متریک تن سنجش گردیده است. 1.53۸حدود  1399سال در تخمین گردیده است، بنا بر این کمبود غله در کشور 

 جزئیات بیشتر در جدول ذیل ارایه گردیده است.
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 1399سال  در: توازن غله در کشور به تفکیک نوع 1جدول 

مجموع  ضايعات تغذيه تخم بذري مواد غذائي

-1,311 5,185 6,496 778 393 5,325    گندم  

-166 440 605 31 15 559    برنج

-31 272 303 41 174 22 66    جواری

-29 128 157 19 91 14 33    جو 

-0.1 1.9 1.99 1.99    ارزن

-1,537 6,026 7,562 868 267 445 5,983 مجموع غله

نيازمندي )هزارمتريک تن(
نبات

مازاد/ كمبود 

)هزارمتريک تن(

توليدات داخلي 

)هزارمتريک تن(
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 گندم

نسبت به  زرع آن ومی باشد. این نبات به شکل آبی و للمی کشت گردیده  اهمیت زیادی درکشور دارایمصرف خانوار نگاه  گندم نباتی است که از

  شتر متاثر می سازد.عوامل ناگوار طبیعی، آفات و امراض ساحه تحت کشت وتولیدات آنرا نیز بیبیشتر مروج می باشد به همین دلیل نباتات  سایر

میلیون متریک تن تخمین گردیده  5.1۸تولیدات مجموعی آن حدود میلیون هکتار بوده که  2.66حدود  1399سال در ساحه تحت کشت گندم 

فیصد نیازمندی اهالی کشور را طی سال  ۸0این رقم طی ده سال اخیر بلند ترین تولید می باشد. تولیدات گندم به اساس نفوس کشور حدود است. 

 .4جاری مرفوع نموده است

یر کمترین تولید متفاوت می باشد، والیت تخار بیشترین و والیت پنجش حاصل فی واحددنظر به ساحه تحت کشت و  تولید گندم به تفکیک والیات

 دارا بوده است. 1399سال در گندم را 

 در گراف ذیل واضح گردیده است: چگونگی تولیدات به تفکیک والیات جزئیات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برنج:

ی آب فراوان می باشد اه دارکاین نبات به آب وافر ضرورت داشته و در والیاتی  می باشد. بیشترین مصرف خانوار در افغانستانبعد از گندم دارای  رنجب

و یک مقدار قابل  تولیدات برنج نیازمندی نفوس کشور را مرفوع نساختهوالیت کشور زرع گردیده است.  19سال جاری در در کشت می گردد. برنج 

 مالحظه ئی از ممالک دیگر وارد کشور می گردد.

یصد افزایش ف 15هزار هکتار تخمین گردیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود  14۷.5ساحه تحت کشت برنج طی سال جاری به سطح کشور 

ال گذشته سفیصد نظر به  15هزار متریک تن تخمین گردیده که  440حدود  1399سال در از طرف دیگر تولیدات برنج در کشور  ت.نموده اس

 را می باشند.را دا ساحه و تولیداز نگاه ساحه تحت کشت و تولیدات، والیت کندز بیشترین و والیت غور کمترین  را نشان می دهد. شافزای

هزار متریک تن تخمین گردیده است.  655حدود  1399سال در احه تحت کشت و ضایعات شالی، نیازمندی کشور به برنج با در نظر داشت نفوس، س

 .5بود را به سطح کشور نشان می دهدهزار متریک تن کم 215این در حالی است که در مقایسه با تولیدات داخلی حدود 

ظیم معلومات وزارت ریاست احصائیه زراعتی و تن  1399یدات برنج منتشره ماه قوس سال مفصل در گزارش تولقابل یاد آوری می دانیم که جزئیات 

  زراعت آبیاری و مالداری ارایه گردیده است.

                                                        
 1399، جوزای سال و معلومات وزارت زراعت و اداره ملی احصائیه قطع نبات گندم،سروی  4

 1399سروی قطع نبات شالی، وزارت زراعت و اداره ملی احصائیه و معلومات، قوس سال  5

  1399سال  در: تولیدات گندم به تفکیک والیات 1گراف 
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 وضاحت داده شده است. 2چگونگی تولیدات برنج به تفکیک والیات در گراف شماره 

 

 جواری، جو و ارزن

کل آبی کشت گردیده و ش، جو وارزن نیز از جمله غله جاتی است که در افغانستان زرع و موارد استفاده های مختلف دارند. جواری و ارزن به جواری

واری برعالوه مواشی مورد استفاده قرار گرفته اما ج طیورمواشی و  خوارکه این سه غله بصورت عموم برای جو به شکل آبی و للمی زرع می گردد.

 منحیث غذای انسان ها نیز قرار می گیرد. جو و ارزن در فصل اول اما جواری بیشتر در فصل دوم تحت کشت قرار می گیرد.

هزار  2۷1.۷ هک بودهتار هکهزار  140.5حدود  طی سال جاری ، ساحه تحت کشت جواریمروج می باشددر تمام والیات کشور  تقریباْ جواریکشت 

 دارا می باشند. 1399در سال  ین تولید را والیت سمنگانو کمتر هلمندرا والیت  جواری بیشترین تولید .از آن بدست آمده است متریک تن تولید

مین گردیده ریک تن تخهزار مت 123هزار هکتار و تولیدات مجموعی آن  ۸6.1والیت کشور زرع که ساحه تحت کشت آن  2۸جو طی سال جاری در 

 است. بیشترین تولید کننده جو والیت سرپل و کمترین آن والیت نورستان می باشد.

تن می باشد.  هزار متریک 1.9هزار هکتار و تولیدات مجموعی آن  1.4۷والیت کشور کشت گردیده که ساحه تحت آن  11در  1399سال در ارزن 

 ن تولید ارزن را به سطح کشور دارا می باشند.والیت هرات بیشترین و والیت بدخشان کمتری

 گراف های ذیل چگونگی تولیدات جواری و جو را به تفکیک والیات ارایه می نماید:

 

 

 

 

 1399طی سال : تولیدات برنج به تفکیک والیات 2گراف 

  1399سال  در: تولیدات جواری و جو به تفکیک والیت 3گراف 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی
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 ارایه گردیده است. جدول ذیلبه تفکیک والیات در  غله جات و تولید ساحه

 

ساحه 

)هزارهکتار(

توليد 

)هزارتن(

ساحه 

)هکتار(
توليد )تن(

ساحه 

)هکتار(
توليد )تن(

ساحه 

)هکتار(
توليد )تن(

ساحه 

)هکتار(
توليد )تن(

40.64205.131502103563567,40011,707فارياب

54.13155.273806467,01911,592جوزجان

23.06188.121452474591,1489,66412,119سرپل

55.93172.526,12917,5182,5384,3152142145,6458,961بلخ

5.4480.519817630274,8225,986سمنگان

1798026,27417,7643,6256,49560059734,55050,365

56.58212.0219,65262,93237856745454,9368,071بغالن

118.95311.1346,811140,3614,8009,6001061278,2429,222کندز

62.98493.1022,98674,9024651,10035466,4159,746تخار

20.76142.482,1574,62713318613204,7676,023بدخشان

2591,15991,606282,8225,77611,45319923724,36033,062

1184668,27827,5152433894438426,6107,420هرات

852561,9093,6273,3176,634فراه

191705581,7164008001,7161,716بادغيس

2228928,83629,2312,5524,81644384211,64315,770

38.1031.6050942652921,2701,207غور

35.29102.592865563364371,3521,618باميان

73134336650601728002,6222,825

34.38101.167262,178217369216384کابل

27.1781.736,50011,0503535پروان

7.0222.587801,170پنجشير

19.1350.559,00021,6006054100175کاپيسا

22.3954.362,2003,080150240لوگر

42.56113.88274274451543ميدان وردک

1534247262,17818,97137,54395899171,342

26.3048.632,1826,0444,20012,287140294پکتيا

41.9771.98152228244336پکتيکا

33.3083.395,9276,9151,7662,2960خوست

132.24260.192,4504,5000غزنی

2344648,10912,9598,56819,31100384630

68.79183.7814,56747,47022,39040,302180286ننگرهار

16.7346.375,05815,1829001,800140245لغمان

22.5459.676,33919,89710,22312,268397645کنر ها

9.4123.378,8868,88635نورستان

11731325,96482,54942,39963,256007201,180

120.03357.9913,77926,180کندهار

112.40337.195241,04833,90081,3603,6959,242هلمند

41.6375.59150240200300زابل

25.7448.901,8472,4016,36711,778نيمروز

29.8653.053,2896,9077,16516,4801001306411,263ارزگان

43.71123.581,8913,4411,1651,515دايکندی

3739965,70411,39558,006128,17510013010,90322,583

1,6115,185147,555439,549140,498271,7761,4371,89586,099127,757 مجموع کل کشور

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

جـــو

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

واليات زون

ارزن جواری برنج گندم

 1399سال  درساحه و تولید غله جات به تفکیک نوع و والیات : 2جدول 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 میوه جات. 2

 

های عرصی و کل باغ شمیوه جات از کتگوری های دیگر نباتات بوده که در افغانستان زرع و مورد استفاده قرار می گیرد، این کتگوری نباتات به 

، انجیر، عناب، پسته، توت، که شامل انگور، بادام، انار، سیب، شفتالو، آلوبالو، گیالس، زردآلو، بهی، آلو نوع میوه 23د. حدود نموجود می باش محیل

 1399 سالدر ات ساحه تحت کشت میوه ج زرع و پرورش می گردد.در کشور  و ناک می باشدسنجد، کینو، مالته، نارنج، لیمو جلغوزه، چهارمغز، 

جمله میوه جاتی  انگور و سیب از فیصد افزایش را نشان می دهد. 19هزار هکتار تخمین گردیده است که به مقایسه سال گذشته حدود  265حدود 

  اشد.وع متفاوت می برا به مقایسه دیگر میوه جات به سطح کشور دارد، اما به تفکیک والیات این موض و تولیدات است که بیشترین ساحه تحت کشت

  قابل یاد آوریست که پسته و جلغوزه از جمله میوه جات جنگلی بوده و شامل ساحه متذکره نمی باشد.

 هش حاصالت آنها می گردد.در کشور مانند دیگر نباتات باالی میوه جات نیز تاثیرات منفی را گذاشته که باعث کا عوامل ناگوار، آفات و امراضوقوع 

 اکثر میوه جات را بیشتر متاثر می سازد. تولیدات یگر عوامل ناگوارنسبت به د (Frostدگی )یخ ز

تی از قبیل انار، بادام، می دهند. میوه جا مورد استفاده قرارور اقتصادی نیز به منظ فامیل اده شخصی دراستفدهاقین کشور میوه جات را بر عالوه 

 .از نگاه اقتصادی اهمیت بسزائی داشته که به بازار های کشور های دیگر نیز صادر می گردد ، پسته و جلغوزهچارمغز ،یرانج

 گراف های ذیل ساحه تحت کشت و تولیدات میوه جات عمده را به سطح کشور نشان می دهد:

  

 

 

 1399سال  در: ساحه تحت کشت و تولیدات میوه جات عمده به تفکیک والیات 4گراف 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        زراعتی و تنظیم معلوماتریاست احصائیه                                         ۷

 

 ارایه گردیده است. ول ذیلاجدزئیات ساحه تحت کشت و تولیدات میوه جات به تفکیک والیات و نوع در ج

 
 
 

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

6496232304,61150,7212502,7502993,289فارياب

3543541009001,29512,9501101,1001301,170جوزجان

339509555507,50882,5887206,4802502,500سرپل

2,5984,9363,38243,9661,62717,8977757,7503053,050بلخ

2,8215,3607857,8502011,60844396سمنگان

6,17611,2553,56045,64615,826172,0062,05619,6881,02810,405

27544049392151209549,5404755,700بغالن

2293893212882,592705603503,850کندز

609853131171057358586,8643583,938تخار

283453838308641,52012,1604854,365بدخشان

1,3962,1351481,3604163,5113,40229,1241,66817,853

1853333883,8809,280102,0802042,5502221,998هرات

21295494,9411,73019,0305443230240فراه

78117866882502,0001981,980بادغيس

2844799378,82111,096121,7985084,9824504,218

26395403633,2678006,4001551,395غور

41669198,27127270باميان

671055403633,2671,71914,6711821,665

801283363,69611,545115,4501,70022,1005907,670کابل

8291,161504007,46374,6301,16012,7602762,760پروان

10214305005,00078702پنجشير

2303451,54020,0201,23713,6072301,84085680کاپيسا

2163678619,4714583,66489890لوگر

100150726487,05089,5353203,520ميدان وردک

1,5572,2941,92624,11621,178213,80611,098134,8991,43816,222

9712612964334,7637169,30859649پکتيا

801042018096510,6155205,20089712پکتيکا

355341328181442517535315خوست

9901,48513,354146,8943,35033,5002352,115غزنی

1,2021,7687360414,770162,4164,61148,1834183,791

153082,77201381,376ننگرهار

4978384944324141067871لغمان

6480054432کنر ها

111164802721618135نورستان

6089455473182,852686262772,814

13145,47971,22721,307234,377454054104,510کندهار

2,17028,2101,22213,442615493534,236هلمند

4,5008,1002823,6665,62361,853705602401,920زابل

113963,56454017153نيمروز

2,1664,1151,81018,100624341,43511,4801931,737ارزگان

4,7128,9538727565655,65061488دايکندی

11,39221,1849,749121,27528,617313,7262,18118,6841,27413,044

22,13439,30716,443202,40992,584993,38225,643270,8576,73570,012

واليات زون

شفتآلوسيبانگوراناربادام

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

 1399سال  درساحه و تولید میوه جات به تفکیک نوع و والیات : 3جدول 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی
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ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

1241,116705601584861366فارياب

1018081060جوزجان

102816963سرپل

1501,3505953165455بلخ

540سمنگان

4824,1301381,154158356361366

2481,984بغالن

74518129626208کندز

1881,69231217تخار

2201,540141449بدخشان

7305,7341296147147400

13091032256هرات

21168فراه

755256361518108بادغيس

2261,60338292150018108

24192غور

21168728باميان

45360007280000

2001,80030195کابل

30180پروان

20120پنجشير

5236453525100کاپيسا

432لوگر

2292,061ميدان وردک

5354,557535251000030195

47376پکتيا

30240پکتيکا

428خوست

56336503502601,690غزنی

1379805035000002601,690

18142ننگرهار

432741,332لغمان

321211471040کنر ها

31831186نورستان

10712114710401231,66000

3502,275کندهار

79514هلمند

55385زابل

نيمروز

8064090540ارزگان

252001890دايکندی

805858064000005373,419

2,24518,0203442,714451822772,6979065,778

واليات زون

آلوبخارااملوکامروتبهیناک

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

 1399جات به تفکیک نوع و والیات طی سال : ساحه و تولید میوه 4جدول 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی
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ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

3601,800471185004,00070700100600فارياب

1741,044655851890جوزجان

1715132802,1003632417102سرپل

58290371049906,9301061,060100600بلخ

621611107261825175سمنگان

4182,0903178952,05414,8002782,6772601,567

20802518035764,6082282,0522151,505بغالن

16806122301,8407056055385کندز

1813983062,4482121,908تخار

391951,4884,4641,43310,031241926493,894بدخشان

753551,9265,6772,54518,9275344,7129195,784

1628102034066995,5921761,58453318هرات

37148433449630فراه

1872701401006508580824144بادغيس

2171,0302735468426,5862702,45577462

1313015023,012963945غور

25801,2059,640860525باميان

001563811,70712,652171231470

16801925764313,4482372,6073412,728کابل

2531,2655251,5751,1008,8001001,0003252,600پروان

1313931501,0501921,344پنجشير

8402,5202601,5603603,60043258کاپيسا

20563142,19841410لوگر

822541,2209,7601051,0502501,250ميدان وردک

2691,3451,7905,3743,47526,8168438,6671,1518,180

15433941328413402851,710پکتيا

27812001,4001398424پکتيکا

13351051701,02022176210خوست

33661,86013,02011099055385غزنی

132495912,27115,7681861,6043462,129

257322179ننگرهار

416411234032037333لغمان

11435334204کنر ها

2045304728230240210نورستان

4163841,07912180689752210

9084,5401,2289,8243503,850166996کندهار

2611,3051,0978,7763623,620هلمند

4102,0505904,7201801,2601890زابل

281284نيمروز

6363,18020609737,784ارزگان

1872912735664,245191521060دايکندی

2,23511,1551113334,46635,4339118,8821941,146

3,21915,9945,20614,87717,481131,7883,12829,8722,96319,348

واليات زون

آلوبالو و گيالسآلوزردآلوچهارمغزانجير

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

 1399سال  درساحه و تولید میوه جات به تفکیک نوع و والیات : 5جدول 



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی
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 1399سال  درساحه و تولید میوه جات به تفکیک نوع و والیات : 6جدول 

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

3061,530416فارياب

84336جوزجان

30901418سرپل

189567630981بلخ

سمنگان

6092,52311500000001089

3501,400بغالن

1283841470کندز

22198تخار

6843,4200بدخشان

1,1625,204147000000022198

3531,4123115531124هرات

6563,608فراه

101505بادغيس

4541,917311556873,732000000

824غور

412باميان

12360000000000

175875324کابل

9103,640پروان

1,4007,000پنجشير

6413,205کاپيسا

لوگر

20260614ميدان وردک

3,32815,32614000032400

پکتيا

128384پکتيکا

15452080742749خوست

1545غزنی

15847400002080742749

12367884,7281008001641,472ننگرهار

6024060420191331661,328لغمان

1931,1582862,00280720کنر ها

108432نورستان

18070800001,0416,3064052,9354103,520

188564کندهار

هلمند

زابل

نيمروز

200600ارزگان

105420520دايکندی

4931,58452000000000

6,39627,772622996873,7321,0616,3864153,0014493,856

ليمو

واليات زون

نارنجکينو و مالتهعنابتوت زمينیتوت

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی
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 سبزیجات و فالیزکاری. 3

 

 

رع وسیعی در کشور کوچک الی مزا ساحهیزکاری می باشد. سبزیجات و فالیزکاری در یک کتگوری های نباتات در کشور سبزیجات و فال از دیگر ییک

یه، کرم، یر، فاصلیه، بامسکچالو، پیاز، بادنجان سیاه، زردک، شلغم،   نوع سبزیجات مانند 1۷طی سال جاری حدود تحت زرع و استفاده قرار می گیرد. 

 دو، خربوزه و تربوز در والیاتنوع فالیزکاری مانند بادرنگ، بادنجان رومی، ک 5کاهو، ترائی، نعنا، مرچ، مرچ دلمه، گلپی، گندنه، گشنیز، تره تیزک و 

ز خساره مند ساخته که نی مراض و آفات مزارع سبزیجات و فالیزکاری راعوامل ناگوار، ا مختلف به پیمانه کم و یا بیش تحت زرع قرار گرفته است. 

 باعث کاهش حاصالت آنها می گردد.

فیصد  42ود مقایسه با سال گذشته حد هکتار تخمین گردیده است که درهزار  2۸۸الیزکاری طی سال جاری حدود ساحه تحت کشت سبزیجات و ف

وضعیت خوب  ساحه تحت کشت زراعتی کشور به نسبتمجموع ساحه تحت کشت سبزیجات، افزایش دالیل افزایش یکی از  افزایش را نشان می دهد.

سال در  اهمیت داشته و و مروج شدن آن در غذای روزمره فامیل ها ، ثانیا اینکه سبزیجات از نگاه درامد اقتصادیبودهآب وافر  موجودیت اقلیمی و

صل دوم و حتی سوم تحت اکثر سبزیجات و فالیزکاری در فبیشتر مبادرت ورزیده اند، و اخیرا اینکه به زرع این کتگوری نباتات دهاقین کشور  1399

 دارا می باشند. شورکدر سطح  پیاز، کچالو، خربوزه و تربوز نسبت به دیگر سبزیجات و فالیزکاری بیشترین ساحه تحت کشت رازرع قرار می گیرند. 

 کشور نشان داده است: گراف های ذیل ساحه تحت کشت و مقدار تولیدات سبزیجات وفالیزکاری عمده را به سطح

 

 

 1399سال  در نوع: ساحه تحت کشت و تولیدات سبزیجات و فالیزکاری عمده به تفکیک 5گراف 
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 ول ذیل ارایه گردیده است.اجزئیات ساحه تحت کشت و تولیدات سبزیجات و فالیزکاری به تفکیک والیات و نوع در جد

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

2,20035,2003203,8401,17319,9411197143504,900فارياب

242881091,6351331,995420جوزجان

1,54026,18093416,8124476,810302106169,240سرپل

1,34722,8991,32226,4401,35931,073423361,65429,772بلخ

1982,7721472,2054284084868680سمنگان

5,30987,3392,83250,9323,15460,6592031,3282,68844,592

2,00232,0321,16223,24089620,6083672,20270010,500بغالن

95015,2005107,6501,86541,1738971280014,400کندز

4,00064,00095019,00096219,2401401,26075015,000تخار

1,83829,40884512,6752193,285181264006,400بدخشان

8,790140,6403,46762,5653,94284,3066144,3002,65046,300

1,64326,2881,07221,4405179,5785127,6804509,000هرات

598261,42126,9992,24051,7444264,26068010,200فراه

1742,6102424,8402005,0304430823345بادغيس

1,87629,7242,73553,2792,95766,35298212,2481,15319,545

1,02015,3002051,0252235219761501,200غور

16,660266,5601001,000621,0542845540باميان

17,680281,8603052,025841,40621841951,740

99815,96868813,76097524,58554060666کابل

4006,40069812,56471911,5041541,386951,710پروان

981,5683048012168530پنجشير

1592,5444268,5201393,4062520030600کاپيسا

1,45523,28064412,2361,73136,351921,380لوگر

13,113209,8081422,8402615,220171503,000ميدان وردک

16,223259,5682,62850,4003,83781,2341901,6634277,356

1502,400801,0401002,1006552025275پکتيا

931,302881,056541,14010130پکتيکا

881,32080960661,3864732968816خوست

2403,8401352,025991,9801513518315غزنی

5718,8623835,0813196,6061279841211,536

1,88326,3621,71834,36054012,270598851662,158ننگرهار

1101,760951,9001523,820961,44040520لغمان

55770861,4621753,617861,20418216کنر ها

1001,6004141042630نورستان

2,14830,4921,94038,13290920,3372413,5292242,894

5608,96096719,3401,98031,6802082,0801,06015,900کندهار

1,23624,7203,29761,0311,96519,65090813,620هلمند

1201,4401101,716زابل

1612,2541861,8602313,4658957,160نيمروز

65585761,0641411,26930450ارزگان

3565,6969462035525دايکندی

1,07716,9102,66848,5655,72999,4813,20930,1591,99829,970

53,674855,39516,958310,97920,931420,3815,58754,2959,456153,933

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

واليات زون

زردککچالو بادنجان سياه رومی پياز

 1399سال  درساحه و تولید سبزیجات به تفکیک نوع و والیات : ۷جدول 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        زراعتی و تنظیم معلوماتریاست احصائیه                                         13

 

 

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

32320109545فارياب

48288جوزجان

1071,2725829025350سرپل

401,2001,18111,810201603566,7641372,466بلخ

460318سمنگان

1832,8521,39912,951201603817,1141372,466

2203,300191521583,318بغالن

1952,0751701,360423361202,640کندز

1261,890474701411,551تخار

4149242824240بدخشان

5827,7572402,010423364437,74900

75911,6574784,780181442055,125هرات

5,11092,6131,0989,882فراه

1602,47886688115بادغيس

6,029106,7481,66215,350181442065,14000

2030054062930غور

2442021219228230باميان

4472075200811,158230

1703,765411,025کابل

1652,3101513552364پروان

432324پنجشير

17255232071166کاپيسا

27284292321498لوگر

761,06433231230ميدان وردک

4557,67871606113783431,05500

پکتيا

304501890پکتيکا

15225551,100خوست

20300غزنی

65975189000551,10000

6475,1766064,8481,10022,000ننگرهار

1802,7752402,400129690018,900لغمان

436904439628224972,037کنر ها

390نورستان

2263,5559317,9726465,1682,09742,93700

608402001,6001803,240کندهار

2,57246,0401,67910,0741483,700هلمند

2503,750501,000زابل

6603,300نيمروز

19266336ارزگان

1463دايکندی

2,90150,8962,55315,037003817,97600

10,484181,1816,88154,0688396,5913,68774,2291392,496

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

واليات زون

کدوی زرد گلپی فاصليه باميه بادرنگ
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ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

1461,7521080فارياب

2532518جوزجان

1722119223سرپل

3985,572691,03520200303601001,500بلخ

115121923301090449سمنگان

5877,885811,22734318414591051,572

5176512180119910120بغالن

1131,469458554402020037555کندز

12192872تخار

7394914224بدخشان

2373,183831,451232113032037555

2384,522581,160423781199851,275هرات

89712,558654فراه

811,45811802343بادغيس

1,21618,538591,178484341199881,318

81201832464810150غور

172212133632411132باميان

25341396609720021282

12120کابل

456301010028336پروان

پنجشير

110کاپيسا

407202207105لوگر

581,0441530038570ميدان وردک

1432,394153002525000731,011

34822025375پکتيا

پکتيکا

49833327خوست

1015025350غزنی

621,031005470050725

406801002,00015147ننگرهار

1803,24040800440406002003,000لغمان

121922754067211165کنر ها

43645114نورستان

2754,7571673,34019187466722123,179

30540303902525060900کندهار

5418,11512120791,027هلمند

زابل

2012,613نيمروز

456ارزگان

545220دايکندی

77611,3243039042415001411,947

3,32149,4534748,5462051,9341281,55072710,588

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

واليات زون

گندنه ترائی کاهو کرم کدوچه

 1399سال  درساحه و تولید سبزیجات به تفکیک نوع و والیات : 9جدول 
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ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

742142,50032,5003,97855,692فارياب

12606,04772,5643,74844,976جوزجان

16142,21426,5682,17032,550سرپل

64384301804204,81062,5303,93562,960بلخ

174282887213,0801,00217,368سمنگان

653915431683616,443207,24214,833213,546

172,43134,0343,10052,700بغالن

362881590154,52058,7604,59968,985کندز

2016039234132,10025,2002,93641,104تخار

151052983,5762382,856بدخشان

7256054324289,349121,57010,873165,645

13292410805253,30442,9524,72570,875هرات

9542,43436,5108,071137,207فراه

16112421289,988149,8207,708113,051بادغيس

1571,0901410173315,726229,28220,504321,133

2101001,400871,131غور

14321باميان

143212101001,400871,131

20140کابل

7746235280630پروان

پنجشير

161121498315کاپيسا

لوگر

2923221214ميدان وردک

1429465139010490000

پکتيا

24264پکتيکا

خوست

86485614غزنی

864856140024264

1329245255,2502,58033,540ننگرهار

52416210لغمان

25200131041433012144کنر ها

نورستان

1571,124655203145285,2802,59233,684

100700503003183,78956,8352,78647,362کندهار

1,69010,140613052101,74026,1001,88030,080هلمند

5226,78693012,400زابل

10,237133,08110,778150,892نيمروز

212134205,04087013,050ارزگان

1888880871,131دايکندی

1,79110,84811361763116,796228,72217,331254,915

2,39315,0273622,3453818458,942793,49666,244990,318

شرق

مجموع

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مجموع

شمال

مجموع

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

مجموع

مرکز

مجموع

جنوب

واليات زون

تربوز خربوزه مرچ دلمه مرچ سير

 1399سال  درساحه و تولید سبزیجات و فالیزکاری به تفکیک نوع و والیات : 10جدول 
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 :و طبی تیلی ،نباتات صنعتی. 4

 

 

تحت زرع قرار شور کنوع این نباتات در  16در کشور بیشتر به منظور اقتصادی صورت می گیرد. حدود  و طبی تیلی زرع و استفاده نباتات صنعتی،

وانی، بادیان، زیره و ج، کنجد، شرشم، هنگ، شرین بویه، زیتونآفتاب پرست، سایبین، زغر، مومپلی،  که شامل پخته، لبلبو، نیشکر، زعفران، گرفته

زیره به شکل  ان ونگ، شرین بویه، جوانی، بادیکنجد به شکل للمی کشت می گردد. از طرف دیگر ه کر شدهمی باشد. از جمله نباتات ذ زرد چوبه

بوده و تولیدات تحت کشت آنها بصورت دقیق معلوم ن در ساحات علفچر ها با سایر نباتات بصورت طبیعی موجود می باشند، ساحه که وحشی بوده

رد از طرف ، صرف نبات هنگ در سال های اخیر به نسبت ارزش اقصادی خوبی که داوری می گرددآنها توسط مردم محل بصورت پراگنده جمع آ

 شده است. دادهدهاقین کشور تحت زرع قرار 

 فیصد 4دود ح هزار هکتار تخمین گردیده است که به مقایسه سال گذشته 16۷ حدود 1399سال در  و طبی تیلی ساحه تحت کشت نباتات صنعتی،

حت کشت متذکره نمی و شرین بویه شامل ساحات ت ، زرد چوبهکه نباتاتی از قبیل هنگ، زیره، جوانی، بادیان است. قابل یاد آوریست نموده کاهش

 همچنان از طرف دیگر پخته نبات فصل دوم بوده که ساحه آن شامل ساحه تحت کشت مجموع کشور نمی باشد. باشد.

ردد. در جدول ذیل مقدار گمقدار قابل مالحظه آنها به خارج از کشور صادر می  بازار جهانی نیز داشته که و طبی تیلی از نباتات صنعتی، ییک تعداد

 و ارزش صادرات بعضی از نباتات صنعتی و تیلی ارایه گردیده است.

 

 

 

 

 1399ربع اول سال مالی  3طی : مقدار و ارزش صادرات نباتات عمده صنعتی، تیلی و طبی به خارج کشور 11جدول 

زغر شرین بویه کنجد پخته زعفران زیره هنگ مقدار و ارزش صادرات

34,216 684 41,855 74,022 20 16,885 2,262 مقدار تولیدات داخلی )تن(

120 642 3,371 20,738 22 8,953 998 مقدار صـــــــادرات )تن(

0.05 0.6 5.2 14 17 23 79 ارزش صادرات )میلیون دالر(
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 ول ذیل وضاحت داده شده است:ادر جد و طبی تیلی ساحه و تولید نباتات عمده صنعتی،

 
 1399سال  دربه تفکیک نوع و والیات  و طبی تیلی ساحه و تولید نباتات صنعتی، :12جدول 

 

 

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

101227402466فارياب

1900247023001840جوزجان

125187.575407540سرپل

2178528320.5993012909بلخ

303950040043605232سمنگان

238503102900005004002687029987

20003000100851100990بغالن

61509840230689620.1کندز

313043821942910275247.520652271.5تخار

224268.8193193بدخشان

112801722219629400059960140474075

297445.5701050172154.8هرات

فراه

218348.821.6بادغيس

5157947010500022172155

32416غور

224باميان

0034440000000

کابل

پروان

پنجشير

3552.53528کاپيسا

14196لوگر

13156ميدان وردک

35532735200352800

پکتيا

پکتيکا

2194818خوست

10120300240غزنی

0010120219481830024000

174417441260340202127.3ننگرهار

1190119030750لغمان

30301013032704کنر ها

نورستان

2964296410130132235474212700

300360کندهار

1554517099هلمند

زابل

22504500نيمروز

10.7ارزگان

دايکندی

180962196000000000

56,74074,0223475,0321,54140,2921,4571,29831,08934,216

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مرکز

مجموع

جنوب

مجموع

شرق

مجموع

مجموع

شمال

مجموع

والياتزون

شرشمنيشکرلبلبوپخته

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

زغر
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ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)کيلوگرام(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

19451361.52775152121.6فارياب

55784462.414.03225.9048694.642254225جوزجان

36942031.714.6136.52533010233.6سرپل

422552535385.01135.5220524655355458.52022بلخ

1980158411.224.64111510.542.8سمنگان

55452347931522982923421025799182728

1110721.52.25.0654.5بغالن

30762153.220.35450.4965246.8004.54.5کندز

28521711.21124.2373700100120تخار

11082.57.0419.71243.6101026.220.96بدخشان

71484668419993871515131145

473390.4731118935.5186186159109.7143157.3هرات

24.1260.388.553.12525فراه

481336.715.75839.395349527711612بادغيس

95472773511903518618637432934184194

16320066غور

31.6821.631.9باميان

001934223266

8.121.87201800کابل

4.812.483841.800پروان

6152833.600پنجشير

1916.532.66.7662093000کاپيسا

6.0914.616181800لوگر

6.3117.0372200ميدان وردک

1917348872610430000

8.1221.112515100پکتيا

1.74.2533.6127.2پکتيکا

3.41.4202000خوست

11.632.800غزنی

002560747512700

33.79999001010ننگرهار

0.71.9202000لغمان

1.40.4421922.800کنر ها

2.56.522001460نورستان

00813138142220014601010

504051955667.213491349کندهار

12391610.72.75.43834.2258232.2هلمند

21.5250250زابل

1.52.3488390.4نيمروز

1.94.500ارزگان

28.4265.3661919548328.843.2دايکندی

12891651881741131202893255043

64,86241,8557,71619,8001,6241,99719,12316,885362387

آفتاب پرستزيرهسايبينزعفرانکنجد

مجموع

شمال

مجموع

والياتزون

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مرکز

مجموع

جنوب

مجموع

شرق

مجموع
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 حبوبات:. 5

 

ه بیشتر به منظور مواد نباتات متذکر حبوبات نیز از کتگوری های نباتات در کشور بوده که شامل لوبیا، نخود، ماش، مشنگ، عدس و باقلی می باشد.

بخصوص لوبیا که تقریبا در  غذائی توسط دهاقین زرع و مورد استفاده قرار می گیرد. این نباتات مانند گندم و برنج نیز دارای ارزش غذائی خوبی بوده

 د.از جمله نباتات متذکره نخود بیشتر به شکل للمی کشت می گرد تمام والیات کشور زرع می گردد.

قایسه با سال مفیصد افزایش را در  3هکتار بوده که  راهز 69 حدود 1399سال در ارقام بدست آمده نشان می دهد که ساحه تحت کشت حبوبات 

  گذشته نشان می دهد. این افزایش به سطح کشور بوده و به تفکیک والیات متفاوت می باشد. 

 داده شده است:ساحه و تولید حبوبات عمده در گراف ذیل وضاحت 

 
 

 

 

 

 

 

 1399سال  در: ساحه و تولید حبوبات عمده به تفکیک نوع 6گراف 
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 در جدول ذیل وضاحت داده شده است. عمده به تفکیک والیات حبوبات ساحه و تولید

 

 

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

ساحه 

)هکتار(

توليــــــد 

)تن(

5065320384فارياب

276414721865.2443664.5جوزجان

357535.51019511131.37351029سرپل

33338551855112801600200240بلخ

5.27.820802288سمنگان

721105521867232192458329400200240

31536306351456.3200030002040بغالن

182254.862962917802136کندز

100022009709703654548116402952تخار

67313462702645779.877115.5بدخشان

500810107222023197491106971737310800

305457.515811749.425004500941887698.8هرات

58121.84048518932.46161فراه

118236143522966961044بادغيس

481815305640933714647694188137160

2436430645151851010205566غور

104145.64857.61583165161.2باميان

12818247870315186681336106127

5374.2811.21313کابل

153214.220305055پروان

94188پنجشير

13922366.4121217.8کاپيسا

644128822.246463251.2لوگر

8071129.8104145.6121851102ميدان وردک

314352611341892423508315300

98147پکتيا

821641111پکتيکا

1837.810151319.5خوست

125312.585854040142888غزنی

323661969610551360142888

1252503434353529.5100100ننگرهار

2949.36078لغمان

5892.85720263322.4کنر ها

2550نورستان

237442394143363410310322

250625506523504700کندهار

6221119.617903401هلمند

20305050زابل

25251021533538.5نيمروز

7590ارزگان

3127.977107.8232397145.55571.5دايکندی

10231918127173431583279714690110

11,06420,44128,01730,83419,72331,1552,7965,061543647

شمال 

شرق

مجموع

غرب

مجموع

غرب 

مرکزی

واليات

مشنگماشنخودلوبيا

جنوب 

غرب

مجموع

مجموع کل کشور

مرکز

مجموع

جنوب

مجموع

شرق

مجموع

مجموع

شمال

مجموع

عدس

زون
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 :وضعیت آب و هوا

 :( Accumulated Precipitation میزان بارندگی فصـلی ). تجمع/ 1

مطـابق ( USAIDاداره انکشافی ایاالت متحده امریکا ) به همکاری (FEWS NETارقام و معلومات شبکه هشـدار دهـی قبل از قحطی ) مطابق

سال های  المدت طـویلبا مقایسـه اوسط بارندگی میــالدی    2020الــی خـتم ماه جون  2019 سال اکتوبر اولماهواره ئی که از  معــلومات

(  بــین 2019/2020زراعتی ) در جریان فصلبارنده گی  حـد اکثـرکه  مـیدهدگردیده است نشان ه هیتبـه تفـکیــک والیـات   2010الی  19۸1

ـوست، کابل، و پروان ( به یات محدود مرکزی کشـور ) نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتـیا، خملی متر در والیات شــرقی و وال ۷00تا  500

ان میدهد. در نشـ ملی متر 443ی ال 200ر بارندگی های این فصل را بیـن ثبت رسیــده است. و والیـات مرکزی مرتفع، غربی و جنـوبی کشـو

 ( ثبت نموده است. متر ملی 5۷۸الی  200شور بارندگی های فصلی را بین ) همـین حال والیات شمال غرب و شمال شرق ک

گی نارمل را فیصد بارند 140( در اکثر مطلق کشـور باالی 2020می  الی 2019اول اکتوبر زراعتی ) مقدار مجموع بارندگی های فصلفیـصدی 

 (2019/2020)اعتی فیصد بارندگی نارمل را طی فصل زر 95-۸5بین  انهلمند، سرپل، جوزجان و بدخشدهار، کنصرف در والیات دریافت نموده است، 

 به ثبت رسانیده است.

 :( Snow Depth Difference Anomaly)  تفاوت عمق برف در انحـرافـات. 2

کزی و قسمـا در در مناطق مرتفـع مر و همچنان نسبتاْ جنوبی های والیات شـرقی وآن اکثرا در قسمت  تفـاوت های عمـق برف به میالن مثبت

سانتی متر کاهش  ۸0تا  40ی از والیات شـرقی بین شدر بخ سانتی مـتر به ثبت رسیـده است، که 120تا  ۸0بخش های از والیات غربی کشـور بین 

سال های  تاه مدته مقایسه اوسط کودر بقیـه والیات کشور تغیر مثب یا منفی در عمق برف باری ها ب این در حالیست که نشان داده شده است.

 د.رس به مشاهده نمی 2002/2016

 تفاوت معادل آب  در انحـرافات. 3

از والیات شـرقی  یسمتبه میالن مثب آن در قاکثرا ( 2002/2016اوسط کوتاه مدت )به اساس محاسبه روزانه در  تفاوت معادل آب برف انحـرافات در

رسیـده به ثبت  معادل آب برفملی متر  600تا 300ور بین ـا در بخش های از والیات غربی کشمرکزی و قسما در مناطق مرتفـع و جنوبی، نسبت

ملی  60تا 25بخش های مرتفع شمالی کاهش بین ) مرکزی و امتداد آن در مناطق مرتفع است، که بخـش از والیات شرقی و قسمت محدودی از

برف به اساس محاسبه  انحـرافات در تفاوت معادل آبکه در بقیـه والیات کشور تغیر مثب یا منفی را نشـان میـدهد. در حالی معادل آب برفمتر( 

 د. رس ( به مشاهده نمی2016 - 2002در اوسط کوتاه مدت )روزانه 

 :بیشتر داده شده استضاحت و ماهواره ئی ذیل فوق در نقشه رحشجزئیات 

 آب کجکی:حجم آب برف بر اساس )میلیون متر مکعب( در بند 

ایسه اوسط کوتاه مـدت ( به مق 2020جون  الی اخیر  2019در جـریان فصـل زراعتی ) اوایل اکتوبر ارقام و معلومات تهیه شده که بگونه روزمـره 

م آب حج 2019توبر به ثبت رســیده  است، نشـان میدهد که از آغاز ماه اک در بـند آب کجـکی متر مکعب( ونیلیبر اساس )م حجم آب برفباالی 

فـزایش حدود اکاهش اندک در میزان حجم آب در بند مذکور دیده شده است، سپس  2019دسمبر  رهفته اخیدو در در حال افزایش بوده که صـرف

اواسط  ه فبروری الیبعد از دهه دوم ما مشاهده شده است، اما 2020ی ه دوم ماه فبرورمتر مکعب بعد از هفته اول ماه جنوری و دهمیلیون  1500

  ده است.   رسیـ ه مدت در بند آب کجی به ثبتمیلیون متر مکعب حجم آب برف را به مقایسه اوسط کوتا 500افزایش تقـریـبی  2020ماه اپریل 

 :گردیده استارائیه  در گراف ذیل جزئیات بیشتر

 حجم آب برف بر اساس )میلیون متر مکعب( در بند آب نغلو:

حجم آب در حال افزایش  2019دسمبر  ماه ه دومدهو ومبر نان میدهد که از آغاز ماه نش غلودر بند آب ن متر مکعب( ونیلیبر اساس )م حجم آب برف

جنوری   ماه در میزان حجم آب در بند مذکور دیده شده است، سپس بعد از هفته اول یکاهش اندک 2019دسمبر ماه  رهفته اخی در بوده که صرف



 1399سال   گزارش ساالنه زراعتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        زراعتی و تنظیم معلوماتریاست احصائیه                                         22

 

اس بر اسدر حجم آب برف  یم فصل زراعتی کاهش اندکبعد از اواسط ماه فبروری الی خت در حال افزایش بوده که 2020ه دوم ماه فبروری دهو 

 لو دیده شده است.بند آب نغدر متر مکعب(  ونیلی)م

 در بـند آب نزدیک کنـدز: متر مکعب( ونیلی)مبر اسـاس حجم آب برف 

اوسط کوتاه  سهیه مقا( ب2020جون ماه ختم   الی 2019اکتوبر  ماه لیاوا) یفصـل زراعت انیشده که بگونه روزمـره در جـر هیارقام و معلومات ته

پائین  (ـل زراعتیخـتم فص) 2019ومبر ماه ناز آغاز دهـه دوم  دزکنبه ند آب نزدیک در بمتر مکعب(  ونیلیحجم آب برف بر اساس )م یدت باالم

 تر از اوسط کوتاه مدت بوده است. 

 ا:در بـند آب سلم متر مکعب( ونیلی)مبر اسـاس حجم آب برف 

 الی ماه اپریل ) آغاز و( 2020ماه فبروری  آغاز ماه جنوری الی هفته اول ) لما در دو دورهدر بند آب س متر مکعب( ونیلیبر اساس )م حجم آب برف

بر سط حجم برف ( زیر او 2020 – 2019( که موازی با اوسط کوتاه مدت حجم آب برف بوده در دیگر ادوار فصـل زراعتی )  2020دهـه دوم می 

  ده رسیده است.به مشاه امتر مکعب( در بـند آب سلم ونیلیاسـاس )م

 . درجه حرارت:5

ر حد نورمال د 2019 خصوصا در دهه اول و دوم ماه نومـبرفصـل این  لیدر اوا الدی کهمی( 2020/ 2019سال ) یفصل بارندگ یدرجه حرارت ط

 اما در ،است دهیدمشاهده گر یمرتفـع مرکز اطقو من یگراد در ساحات شمال شرق یدرجه سانت 10ی ال  5 ـنیب یدرجه حرارت بگونه فـصـل وبوده 

ته فصل گذش هسیاکه به مقدر بعضی ساحات مرتفع شمال شرقی به ثبت رسید.  (درجه سانتر گراد 10 فراتر از مرزدرجه حرات با اندک تشدید )

( 1-و  1)+ ینب تردرجه حرا(  2019 /201۸)ه اول ماه نومبر یک تفاوت فاحش در هر سه دهه ماه نومبر دیده شده است. در ده( 2019 /201۸)

اما در دهـه سوم  یافته،کس منع درجه سانتی گراد (2و + 2-ماه در سمت جنوبی کشور بین ) همانه دوم را نشان داده که در ده سانتی گراد درجه

ی درجه سانت  ۸الی  4تفاوت وسیـع در درجه حرات به سطح کشور  بین ( 2020/ 2019)تی با مقایسه فصل زراعـ(  2019/ 201۸)ماه نومبر فصل 

 وحد نورمال بوده  در  2020مـاه فـبروری  ریانج درجه حرارت در یالدی( م2020/ 2019) تیزراعفصل  طاما در وس را به ثبت رسانیده است. گراد

 فصل هسیه مقـابت ردرجه حرا که، ان میدهدنش یو مناطق مرتفـع مرکز یدر ساحات شمال شرق را گراد یدرجه سانت 10 یال صفر نیب یلبگونه فص

با   2020وری وم ماه فبردر دهه س مسـیر نارمل و فصلی خود را پیموده ولی 2020 بروریخصوصا در دهه اول و دوم فـ  (2020 /2019ته )گذش

(  صرف 2020 ی)ماه م یفصل بارندگ ریرات در اخدرجه ح نگونهیهم ده است.انیرما را به ثبت رسگدرجه سانتی گراد(  ۸الی بیشتر از  4تفاوت بین )

( هارهلمند و کند )نیمروز، باقی مـانده ولی والیـات جنوبی کشور خصوصاگراد  ی( درجه سانتـ10) یمنف یدخشان  باالب تیدر مناطق مرتفع وال

( در دهـه وسطی  2019که به مقایـسه سال گذشـته )  درجه سانتی گراد در طول ماه می گرمتر مشاهـده گردیده است، 30ی بیشتر از ال 25بین 

ت رسیده که درجه سانتی گراد در اکثر منـاطق نزدیک به خطوط سرحـدی کشور به ثب (۸ نفیم الی 4منفی)ماه می یک تغـیر نسـبی به سمت 

در اکثر مناطق ی مه دوم ماه به مقایسه اوسط کوتاه مدت در دهحرارت  درجه موده است.صلی خود را پیدهـه اول و اخیر این ماه حالت نارمل فـ

ی یدر قسمت ها ه وسطی آنویل المدت در جریان ماه می در دهسه اوسط طتر ولی به مقای( درجه سانتی گراد سرد۸ منفی الی 4کشور بین )منفی 

ارمل فصـلی خود را و دوم آن مـاه وضعیت ن که دهه اولدرجه سانتی گراد  (۸ منفی الی 4ال الی شمال شرقی یک تفاوت بین )منفی از والیات شم

 حفـظ نموده است.
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 چالش ها و مشکالت:

 آوری، تنظیم و نشر ارقام و معلومات این گزارش چالش هائی موجود بوده که ذیال بصورت فشرده ارایه میگردد:در جمع 

 .عدم موجودیت ارقام سرشماری های زراعتی در کشور 

 .ارایه ارقام دوگانه از طرف بعضی از ادارات زراعت والیات و ریاست های سکتوری وزارت 

 در سروی های زراعتی مصاحبه هنگامک تعداد دهاقین کشور ی عدم ارایه معلومات دقیق از طرف . 

 .ترس دهاقین ازمالـیه دهی و بعضی پرداخت های دیگر زمینداری به ارگان های دولتی حین مصاحبه 

 والی های بعضی والیات کشورعدم امنیت در یک تعداد ولس. 

  پوشش سروی ها قرار نگرفته است.صعب ا لعبور راه های مواصالتی برخی ولسوالی های دور دست که تحت 

 .کمبود بودجه کافی برای تطبیق سروی های نمونوی زراعتی 

 .عدم موجودیت ارقام احصائیوی دقیق و موثق در ادارات زراعت والیات طی سال های گذشته 

 .طوالنی بودن طی مراحل پروسه تدارکاتی و محسوبی اسناد تهیه شده سروی ها 

 منابع:

  1399حاصل سال سروی قبل از رفع. 

  1399سروی قطع نبات گندم سال 

  1399سروی قطع نبات شالی سال. 

 زراعت والیات. ایهاست ری 

 .اداره ملی احصائیه و معلومات 

 ( موسسه فیوزنتFEWS NET.مقیم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ) 

 فی وزارت زراعتانکشای رریاست های سکتو. 

 وزنتفی 

 ت غذائییامن داحو IPC 

 

 

 

 

 

 


