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 معرفی: (1

 :مقدمه

مطابق پالن های کاری خویش همیشه یک گزارش مختصر از وضعیت زراعت و تولید گندم در  و تنظیم معلومات ریاست احصائیه

برنامه های انکشافی زراعتی و تدابیر الزم برای تهیه گندم که از جمله نماید تا یک تصویر کلی برای میابتداء سال بطور پیشبینی تهیه 

 مواد غذائی اساسی مردم ما میباشد داشته باشد.

چنانچه معلومات های سال های گذشته نشان داده است زراعت کشور متکی به ریزش برف و باران های موسومی بوده که در سطح 

نزولی را در یعنی تولیدات زراعتی گراف های صعودی و  داشته است، و ناخوش آیند تاثیرات خوبتولیدات زراعتی بخصوص گندم 

 که دلیل عمده و اساسی آن همانا ریزش برف و باران است. سال های مختلف داشته

 گندم در سطح کشور به تقکیک والیات میباشد، ارقام و نی های وضعیت زراعت و حاصل فی واحد زمیناین گزارش که شامل پیشبی

جمع آوری گردیده است، یعنی  GIS , Remote Sensingاحصائیوی و تکنالوژی مدرن آن با استفاده از میتود های  معلومات

، معلومات واشناسی زراعتیه شبکهستالیتی از اقمار مصنوعی، وضعیت آب و هوا توسط  تصاویرتثبیت ساحات تحت کشت توسط 

با راه اندازی سروی های نمونوی در قراء و قصبات توسط مصاحبه با  د زمین گندمو پیشبینی حاصل فی واح ماهواره یی هواشناسی

 دهاقین کشور صورت گرفته است.  

 هدف:

تولید گندم طی سال معلومات عمومی پیرامون و  ، تثبیت ساحه تحت کشتپیشبینی وضعیت زراعت گزارشتهیه این  ازهدف عمده 

 :میگیرد در بركه مقاصد ذیل را در کشور بوده  1396

 به تفكیك والیات.فصل اول  تثبیث ساحات تحت كشت 

 در گندم آبی و للمی و تولیدات مجموعی پیشبینی حاصل فی واحد زمین. 

 .پیشبینی توازن گندم در سطح کشور طی سال جاری 

 چگونگی استفاده دهاقین از تخم بذری و کود کیمیاوی. 

 ز مانده است.عواملی که ناشی از آن زمین های دهاقین از کشت با 

 باالی وضعیت زراعت. )برف و باران(تاثیرات بارندگی های اخیر 

 بررسی وضعیت مالداری و علفچر ها. 

 .سطح پوشش نباتی 

 روش کاری:

. 

و  اقمار مصنوعیتصاویرف نموی نبات توسط ( در تثبیت ساحات تحت کشت و ارزیابی مراحل مختلGIS/RSاستفاده از تکنالوژی )

مناسب در تهیه این گزارش میباشد. همچنان جمع آوری  کاری های روش از جمله نمونوی زراعتی در ساحه و تطبیق سروی های

استفاده ادارات زراعت والیات و موسسات همکار نیز منحیث یک منبع خوب برای این گزارش  ارقام پالنی و گزارشات معلومات از

 شده است.

 (:GIS/Rsاستفاده از سیستم های )

.  ( متر تهیه گردیده است11x11عکس های اقمار مصنوعی با دقت )مراحل مختلف نموئی با استفاده ازشت نباتات در ساحات تحت ک

 ( نقطه عکس از مزارع گندم اخذ6455( تعداد )GPSجی پی اس ) توسطها ولسوالی فصل اولبه سطح تحت کشت تثبیت ساحات در

 .تثبیت ساحات متذکره صورت گرفته است برایگردیده و با استفاده از آن 

 ( نشان داده شده است.1ضمیمه شماره )در  در سطح کشور نمای کلی نقاط جی پی اس

( نظارت دوامدار میگردد جهت وضاحت بیشتر در چارت ذیل نشان داده شده GIS/RSمراحل مختلف نموی نباتات که توسط سیستم )

 است:
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چنانچه در چارت فوق مالحظه میگردد نظارت بر ساحه در زمان قبل از کشت شروع گردیده و بعدا در مراحل مختلف نبات که زمان 

 سریع و باالخره زمان رفع حاصل میباشد نیز نظارت دوامدار صورت میگیرد.رشد رشد بطی، 
 

 

 ماه ثور                ←                 ماه حمل                 

  

 ماه جوزا             ←

 

همچنان عکس های اقمار مصنوعی فوق مراحل مختلف رشد نباتات را نشان داده که طی ماه های حمل، ثور و جوزا از طریق 

 ستالیت اخذ گردیده است.
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 (:Pre-Harvest Survey) تطبیق سروی قبل از رفع حاصل

( قریه را تحت پوشش قرار 672( ولسوالی و )112)،( والیت28) تعدادکه تطبیق گردید 1396اوایل ماه حمل سال  در این سروی

 سهم داشتند.سوپروایزر  (12کنترولر و ) (28) ( سرویر،112)تعداد  و در تطبیق آن داده

 است. مصاحبه صورت گرفته با استفاده از سوالنامه دیزاین شده ( دهقان11211در این سروی با تعداد )

 ( نشان داده شده است.2ایکه در مصاحبه با دهاقین از آن استفاده گردیده است در ضمیمه شماره ) سوالنامه

( والیت را موسسه 3و تعداد ) (WFP( والیت را موسسه محترم )4قابل یاد آوری میدانیم که از جمله والیات تحت پوشش تعداد )

 .که از ایشان ابراز امتنان مینمائیم در جمع آوری ارقام از ساحه این ریاست را همکاری نموده است  (FAOمحترم )

 والیات و ولسوالی های تحت پوشش این سروی در جدول ذیل ارایه گردیده است:

 

 
 

 

 :سایر معلومات

جات و سبزیجات و وضع مالداری طی یک  معلومات پیرامون ساحات تحت کشت نباتات، عوامل ناگوار، وضع تولید غله جات، میوه

 سوالنامه جداگانه که توسط مًسولین ادارات زراعت والیات خانه پری گردیده نیز جمع آوری و در این گزارش استفاده گردیده است.

 است. ( نشان داده شده3)شماره در ضمیمهادارات زراعت والیات استفاده گردیده است در جمع آوری ارقام از ایکهسوالنامه 

 

 

مجموع نمونهوالیاتشماره

۴۰۰نجرابکوهبندحصه دومحصه اول کاپیسا۱

۳۰۰خنجعنابهرخهپنجشیر۲

۴۰۰بگرامسالنگجبل السراجسید خیلپروان۳

۴۰۰طنیاسمعیل خیلگربزنادرشاه کوتخوست۴

۳۰۰چمکنیسید کرمزرمتپکتیا۵

۴۰۰برکی برکمحمد آغهخوشیمرکزلوگر۶

۳۰۰دره صوفخرم و سارباغحضرت سلطانسمنگان۷

۴۰۰دولت آبادنهر شاهیده دادیبلخبلخ۸

۳۰۰امام صاحبعلی آبادخان آبادکندز۹

۵۰۰خنجاننهریناندرابدوشیبغالن مرکزیبغالن۱۰

۴۰۰بهارکفرخارکلفگاندشت قلعهتخار۱۱

۵۰۰یفتلارگو بهارکجرمکشمبدخشان۱۲

۴۰۰درز آبقرقینفیض آبادخواجه دو کوهجوزجان۱۳

۳۰۰سوزمه قلعهگوسفندیسانچارکسرپل۱۴

۳۰۰سنگ تختکجرانکیتیدایکندی۱۵

۳۰۰یکاولنگسیغانکهمردبامیان۱۶

۶۰۰کوز کنرمهمند درهکامهسرخرودبهسوددره نورننگرهار۱۷

۳۰۰سرکانونرنگدره پیچکنر۱۸

۳۰۰دولت شاهباد پخعلی شنگلغمان۱۹

۴۰۰چهار آسیابده سبزپغمانبگرامیکابل۲۰

۴۰۰سید آبادحصه اول بهسودنرخجلریزمیدان وردک۲۱

۴۰۰گرشکناوهناد علیکرمسیرهلمند۲۲

۳۰۰آب کمریقادسمقربادغیس۲۳

۶۰۰اوبهانجیلگذرهکررخکشک رباط سنگیپشتون زرغونهرات۲۴

۲۵۰دولت یارلعل سرجنگلدولینهشهرکفیروز کوهغور۲۵

۲۵۰باال بلوکانار درهمرکزجوینشیب کوهفراه۲۶

۲۵۰ارغندابمیوندشاه ولی کوتتخته پلخاکریزکندهار۲۷

۲۵۰کنگچخانسورخاشرودچهار برجکزرنجنیمروز۲۸

۱۰۲۰۰

ولسوالی ها

مجموع
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 :وضعیت زراعت (2

 :ساحه تحت کشت

یعنی دهاقین  بیشتر متکی به ریزش برف و باران های موسومی میباشد به همگان هویداست وضعیت زراعت در کشور قسمیکه

اما از طرف دیگر بعضی اوقات باران ها و برف نابهنگام  همیشه متوجه بارندگی ها بوده و زمین خود را مطابق به آن کشت مینمایند.

دروالیات پکتیکا، ارزگان، زابل،  باعث مشکالت یخ زدگی و سیالب ها میگردد، چنانچه مطابق گزارش های ادارات زراعت والیات

به اثر کمبود بارندگی در  اسردی هوا میوه جات را شدیداً متاثر ساخته است و اموقوع لوگر، لغمان، غزنی، پروان، بلخ و بغالن 

 متاثر گردیده است. و ساحات علفچر ها و سمنگان گندم للمی ، بادغیسغور، تخار هرات، والیات

اما مجموع  ،بودخواهد  نزدیکبه اساس گزارش های واصله مجموع ساحه تحت کشت آبی در سطح کشور نسبت به سال گذشته 

اهش تولیدات گندم للمی نیز خواهد ث ککه باع کاهش خواهد نمود قسماً ل گذشته ساحه تحت کشت للمی به خصوص گندم نسبت به سا

 . گردید

هکتار و مجموع (2379175( مجموع ساحه تحت کشت آبی )GIS/RSتوسط سیستم ) نباتات رشد به اساس ارزیابی مراحل مختلف

 .هکتار طی سال جاری تثبیت گردیده است(1.181141ساحه تحت کشت للمی )

 

 
 که از کمبود آب متاثر شده است بوده گندم للمی در والیت هرات فوق تصویر

 

  
 که از کمبود آب متاثر شده استبوده گندم للمی در والیت بادغیس  فوق تصاویر
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چنانچه در تصاویر فوق مالحظه میگردد، ساحات تحت کشت گندم للمی در والیات هرات و بادغیس که از جمله والیات خوب للمی 

کار میباشند از اثر کمبود آب و بارندگی متضرر گردیده و گندم در مرحله نمو و تشکیل خوشه از بین رفته است. که این حالت 

 اخته و کاهش قابل مالحظه را به بار خواهد آورد.  تولیدات گندم للمی را سخت متضرر س

 :حاصل فی واحد وتولیدات گندم پیشبینی

فی واحد زمین همانا حاصل فی هکتار به متریک تن میباشد، این یک امر معمول است که حاصل فی واحد زمین  حاصل هدف از

جات زراعتی، حاصل خیزی  کود های کیمیاوی موثر، ادویه وابسته به عوامل تولید میباشد که عبارت از استفاده از تخم های بذری،

 زمین، اندازه آب آبیاری، طریقه کشت و غیره میباشد.

تفاوت قابل مالحظه  نسبت به سال گذشته در سطح کشور گندم آبیهنده آن است که حاصل فی هکتار نشان د سروی متذکره ارقام

 .کاهش قابل مالحظه نموده است نسبت به سال گذشته نداشته اما حاصل فی هکتار گندم للمی

گندم در سطح کشور نشان میدهد که در تولیدات گندم آبی نسبت به سال  مجموع های ابتدائی در مورد وضعیت تولیدات یپیشبینبناًء 

 گذشته کدام تغیر قابل مالحظه نبوده اما در تولیدات للمی اندکی کاهش رونما خواهد گردید.

متریک تن خواهد بود، و بر اساس ارقام اداره میلیون ( 4.44)حدود  1396این پیشبینی ها تولیدات مجموعی گندم طی سال بر منبی 

نیازمندی کشور به گندم مطابق نفوس  که خمین گردیده است( میلیون نفر ت29.72) نفوس کشور 1396مرکزی احصائیه طی سال 

( 1.4که اگر توازن گندم را نظر به ارقام فوق سنجش نمائیم مقدار )خواهد بود  1396متریک تن طی سال میلیون ( 5.84ارایه شده )

 کشور کمبود خواهد گردید.سطح متریک تن گندم طی سال جاری در میلیون 

در توازن گندم طی سال جاری فکتور های عمده مورد بحث بوده که شامل رشد نفوس در کشور، وضعیت نامناسب گندم للمی و 

و از طرف  از یک طرف باعث کاهش سطح تولیدات در کشور گردیدهمیباشد که  در ساحات آبی احه تحت کشت کوکنارافزایش س

 نیازمندی به گندم بیشتر میگردد. بارشد نفوس دیگر

گندم قابل یاد آوریست که معلومات ارایه شده پیشبینی بوده و گزارش های دقیق پیرامون موضوع با استفاده از سروی قطع نبات 

(Wheat Crop Cut Survey.که عنقریب نتایج آن بدسترس قرار میگیرد ارایه خواهد گردید ) 

 :استفاده از تخم بذری و کود کیمیاوی

امکانات  در نظر داشت استفاده از تخم بذری و کود کیمیاوی برای بدست آوردن حاصل خوب در بین دهاقین مروج بوده و با

کوشش مینماید تا در کشت نبات مورد نظر خود از تخم بذری خوب تر و با کیفیت تر و هم چنان  هر دهقان کشور خویش، اقتصادی

 از کود های موثر تر استفاده نماید.

( فیصد از دهاقین کشور طی سال جاری از 52) نشان میدهد که( Pre-Harvest Surveyسروی قبل از رفع حاصل ) یافته های

حدود  است که یاین درحال استفاده نموده اند، آبی گندم هم از تخم های بذری محلی در یصد( ف48تخم های بذری اصالح شده و )

( فیصد آنها از تخم های بذری محلی در 62( فیصد از دهاقین کشور طی سال جاری از تخم های بذری اصالح شده و حدود )38)

 گندم للمی خویش استفاده نموده اند.

 
 آبی                          گراف استفاده از تخم های بذری در گندم للمی گندمدر  بذریگراف استفاده از تخم های 

 

استفاده  کیمیاوی خود کود آبی فیصدی بیشتر دهاقین کشور در مزارع گندم هم چنان ارقام بدست آمده از این سروی نشان میدهد که

( فیصد دیگر آن از کود های 11و حدود ) ر مزارع خویش استفاده نموده( فیصد دهاقین از کود های کیمیاوی د91حدود ) مینمایند، که

 .کرده باشندناستفاده یا هم هیچ کود در مزارع خود  که شاید از پاروی حیوانی و اند کیمیاوی استفاده نکرده
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 :ن از کشت باز ماندهاقیده های عواملی که زمین

و دهاقین کشور همیشه وضع بارندگی را دقیقاً پیگیری  شدیم، زراعت کشور متکی به ریزش برف و باران بوده قبال یاد آورچنانچه 

نموده و مطابق آن نبات مورد ضرورت را کشت مینمایند. اما در پهلوی آن یک تعداد عوامل دیگر نیز از قبیل تناوب زراعتی، سیستم 

غیره باالی کشت و یا عدم کشت زمین های زراعتی دهاقین کشور تاثیرات خود را های آبیاری، عدم دسترسی به خدمات ترویجی و 

 داشته است.

از کشت باز  زمین های زراعتی دهاقین عواملی که مبنی بر آن این سروی نیز پیرامون موضوع فوق ارقام جمع آوری گردیده ودر 

 عبارت اند از: در مجموع به دو کته گوری تقسیم گردیده که مانده

 (ب مطرح استکمبود آبیشتر یاری ) آب دم کشت ناشی ازع -

 مطرح است( و شدیار ناشی از دیگر عوامل )بیشتر تناوب زراعتی عدم کشت -

از کشت باز  فوق عواملدو طی سال جاری به اثر این  ( فیصد زمین های دهاقین23حدود ) نشان دهنده آن است که سروی ارقام

 تشکیل میدهد. و شدیار مانده است که فیصدی بیشتر این زمین ها را تناوب زراعتی

، کابل و لغمان بیشتر به نشان میدهد که دهاقین والیات لوگر این موضوع را اگر به سطح والیات در نظر بگیریم ارقام سروی

مشکالت آبیاری مواجه بوده و از طرف دیگر دهاقین والیات بغالن، کندز، تخار، بادغیس و پنجشیر با مشکالت عوامل دیگر مواجه 

 میباشند. 

 

 :وعلفچر ها وضعیت مالداری (3

مواشی هم مبادرت  ه نگه داری و تربیهلوی مزرعه خویش بدر کشور ما وابسته به زراعت بوده که اکثر دهاقین کشور در پهمالداری 

 تشکیل میدهند.طرف دیگر کوچی ها یک قشر بزرگی را در پرورش و نگهداری مواشی میورزند. از 

چراگاه ها تشکیل میدهد بناًء به اساس گزارش های واصله به اثر کمبود بارندگی ها  بیشتر چون منبع اساسی مواد غذائی حیوانات را

 کشور ساحات چراگاه ها متاثر شده که وضعیت مالداری را نیز متاثر ساخته است.در بعضی از والیات 

به اساس گزارش ها در والیات هرات، زابل، فاریاب، بادغیس و سرپل به اثر کمبود بارندگی چراگاه ها متاثر گردیده که باعث کمبود 

قوع سیالب ها در بعضی از ولسوالی های آن تعداد قابل علوفه برای حیوانات گردیده است. از طرف دیگر در والیت هرات به اثر و

 مالحظه حیوانات تلف گردیده است. 

در والیت بادغیس مالداران به اثر کمبود علوفه حیوانات مواشی خویش را به فروش رسانیده که به اثر فروش بیشتر مواشی در این 

 افغانی کاهش نموده است.( 7111( افغانی به )9111والیت قیمت فی راًس گوسفند از )

 

 
 متاثر شده است اثر عدم بارندگی به موقعکه از  تصویر علفچر در والیت بادغیس
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 وضعیت آب و هوا: (4

 بارندگی:
هواشناسی زراعتی این ریاست تهیه و مورد  ( وGIS) و معلوماتی که با استفاده از عکس های اقمار مصنوعی توسط دفتر ارقام

روان در کشور خوب گزارش  ثور سال 15 یعقرب ال یماه ها یانها در جر یبارندگ است نشان میدهد که ارزیابی قرار گرفته شده

که برای رشد نباتات للمی موثر  هرات یاب وفار یس،بادغ . اما بارندگی های ماه های حمل و ثور در بعضی از والیات مانندشده است

گندم للمی گردیده و همچنان علفچر ها را شدیداً متاثر ساخته که این حالت از یک  وقوع پیوسته و باعث نموی ضعیفاست کمتر به 

 طرف باعث کاهش تولیدات گندم للمی و از طرف دیگر باعث کمبود علوفه برای مواشی خواهد گردید.

 اگر مقدار بارندگی را طی ششماه گذشته طی یک گراف نشان دهیم چنین مالحظه خواهیم:

 

 .میتوان مشاهده نمودهایذیل نقشهدر را طی ششماه گذشته به ملی متر بارندگینمای کلی مقدار 

 

  ساحه پوشش برف:

( سال گذشته ثبت 15خوشبختانه در جریان زمستان گذشته مقدار برف خوب بوده که بیشترین حجم آب را در دریاهای کشور طی )

 در حد اکثر دی و دلوج یماه ها یانحجم برف معادل به آب در جرکه  ستآنحجم برف معادل به آب نشان دهنده ینقشه هانموده است. 

اما در عین زمان ریزش باران ها و بلند رفتن درجه حرارت برف های مذکور را سریع تر از حالت نارمل  است، قرار داشته خود

 ذوب نموده که در مزارع استفاده درست و به موقع از آن صورت نگرفت.

 های ذیل وضاحت داده شده است:سطح پوشش برف در نقشه 
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که به منظور نظارت پوشش برف که در ارتفاعات باالتر از دو هزار متر از  یاقمار مصنوع یعکس هاهمچنان قابل یا آوریست که 

. یشودته مگرف یکامتحدٔه آمر یاالتا یمل ییسازمان فضا یها یتبه گونه دوامدار از تمام افغانستان توسط ستال یباشدسطح بحر واقع م

که در کل پوشش برف در سرتاسر کشور نظر به سال گذشته  از نگاه  2117سال  یم یال یجنور یپوشش برف را در ماه ها

ها در  یاآب در یکاف یرهدر کشور ذخ یماه فبرور یانها در جر یبرف بار یادداشته است. مقدار ز یکسان" پوشش یباتقر یپوشش

 .کشور شده

 در نقشه های ذیل مالحظه میگردد: نمای کلی پوشش برف را
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 (:NDVIپوشش نباتی )

نشان  یگرددروز بعد اخذ م (11)هر (MODIS)یها یتتوسط ستال یکه به منظور نظارت پوشش نبات یاقمار مصنوع یعکس ها

تقرب به صفر تمام افغانستان  یگرکشور د یشرق یاتبه استثنا وال یفبرور ی،جنور یکشور در ماه ها یکه پوشش نبات ستا نآدهنده 

در  یتحت پوشش برف بوده ول یبهتر شده و نقاط مرکز یپوشش نبات این درجه حرارت هوا نماه مارچ با گرم شد یاناما در جر بوده

 .کشور در حالت رشد است یگرنقاط د یرسا

 نمای کلی پوشش نباتی در نقشه های ذیل نشان داده شده است.

 
 

 

  

 منابع:

 که در این گزارش از آن استفاده گردیده است عبارتند از:ارقام و معلومات منابع 

 (GIS/RS) 

 سروی های ساحوی نمونوی زراعتی 

 ادارات زراعت والیات 

 ریاست های سکتوری وزارت 

 اداره مرکزی احصائیه 

 USGS/FEWSNET 
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 ضمایم (5

 

 : نقشه نمای کلی نقاط جی پی اس در سطح کشور1ضمیمه 
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 : سوالنامه ایکه در مصاحبه دهاقین از آن استفاده گردیده است2ضمیمه 

 

 

 

 

نام دهقان

نمبر تیلفون دهقان

ارتفاع

طول البلد

عرض البلد

پیشبیني 1396طي 1395طي 1396طي 1395

1

2

3

4

نخیربليمحلياصالح شده

1

2

3

4

1

2

3

4

2- نخیر1- بلی5

2- نخیر1- بلی6

7

8

2- دیگر عوامل1- آبیاری9

اسم و امضاء سرویر )                                                                         (

کدام عوامل سبب شده تا زمین شما کشت نشده است؟

از مجموع زمین داری خود چقدر آن را کشت نکرده اید؟

مجموع زمین داری شما چقدر است؟

)                              ( جریب

)                              ( جریب

مقدار )                            ( کیلوگرام

مقدار )                            ( کیلوگرام

مقدار )                            ( کیلوگرام

تعداد )                           ( نفر

آیا برای شما از طرف وزارت زراعت تخم بذری و کود کیمیاوی توزیع شده است؟

آیا شما به خدمات ترویجی دسترسی دارید؟

چی مقدار آرد یا گندم را طی سال گذشته خریداری نمودید؟

چی مقدار تولیدات گندم سال گذشته را به فروش رساندید؟

چی مقدار تولیدات گندم سال گذشته را در خانه استفاده نمودید؟

تعداد اعضای فامیل شما چند نفر است؟

شماره

جو آبي

تولیدات )كیلوگرام(ساحه )جریب(

جو للمي

شماره

گندم للمي )بهاري و خزاني(

گندم آبي )بهاري و خزاني(

اسم نبات

تاریخ

وزارت زراعت، آبياري و مالداري

سوالنامه دهقان

اسالم علیكم: نام من )                                        ( است و سروي غله جات را كه از طرف وزارت زراعت راه اندازي گردیده به پیش میبرم كه 

مدت )20( دقیقه وقت شما گرفته امید كه به سواالت من جواب خوب تر ارایه نمائید. البته معلوماتي كه شما ارایه مینمائید محرمانه بوده و ازآن در 

بخش محاسبه تولید، مصارف و نیازمندی غله جات در كشور استفاده میگردد.

نام ولسوالي

نام والیت

اسم سرویر

جو للمي

موقعیت جغرافیائي

1396/........../..........

جو آبي

گندم للمي )بهاري و خزاني(

گندم آبي )بهاري و خزاني(

اسم نبات

استفاده كود كیمیاوينوع تخم  بذري استفاده شده

نام قریه
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 : سوالنامه ایکه در جمع آوری ارقام از ادارات زراعت والیات استفاده گردیده است.3ضمیمه 

تن/هکتارهکتارتن/هکتارهکتار

گندم آبی1

گندم للمی2

جو آبی3

جو للمی4

شالی5

جواری6

خشکسالی1

سیالب2

ملخ3

کفشک4

یخ زدگی5

سرخی6

سیا قاق7

خشکسالی1

سیالب2

ملخ3

کفشک4

یخ زدگی5

سرخی6

سیا قاق7

نام نبات

خشکسالی1

سیالب2

ملخ3

کفشک4

یخ زدگی5

مگس خربوزه6

چرچرک7

اسم خانه پری کننده: )                                 ( امضاء: )                                 (                مهر اداره زراعت 

ولسوالی های متاثر شده

4- وضع ناگوار نباتات دیگر:

5- ارایه معلومات مختصر پیرامون وضع تولیدات غله:

7- ارایه معلومات مختصر پیرامون وضع مالداری     :

6- ارایه معلومات مختصر پیرامون وضع میوه جات و سبزیجات:        

ضایعات تولید خالص )تن(ضایعات ساحه )هکتار(وضع ناگوار

2- وضع ناگوار گندم آبی:

ضایعات تولید خالص )تن( ضایعات ساحه )هکتار( ولسوالی های متاثر شدهوضع ناگوار

ولسوالی های متاثر شدهضایعات تولید خالص )تن(ضایعات ساحه )هکتار(وضع ناگوار

3- وضع ناگوار گندم للمی:

سوالنامه برای ادارات زراعت والیات
پیشبینی وضع زراعت برای رفع حاصل سال 1396 

ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

..................................... نام والیت ..............................           کود والیت .....................               تاریخ گزارش دهی 
1- پیشرفت غله جات:

5- بسیار خراب
4- ضعیف

3- خوب
2- بسیار خوب

1- عالی

نوع غلهشماره

کود

وضع نبات سال 1396سال 1395

پیشبینی حاصل ساحه  حاصل ساحه 


