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  خالصه

اس آن می زیادی برخوردار بوده و به اس داشتن یک تصویر کلی از چگونگی وضعیت زراعت در شروع فصل زراعتی از اهمیت

، آبیاری و مالداری با وزارت زراعت به همین منظور توان تدابیر الزم را در صورت بروز حوادث ناگوار و خشکسالی ها اتخاذ نمود.

ارقام مورد نیاز  ه تاانجام داد والیت ۳۴ اداره ملی احصائیه و معلومات مشترکا سروی نمونوی قبل از رفع حاصل را دیزاین و در 

 نشر برسانند. بینی به را که تبارز دهنده وضعیت زراعت کشور است از ساحه جمع آوری و بعد از تجزیه و تحلیل به شکل پیش

کشت مین ملحوظ هروی داشته،  به سزائیاز نگاه منبع غذائی برای اهالی کشور اهمیت و گندم یکی از اقالم مهم زراعتی بوده 

ساحات للمی  به خصوص درنبات گندم  کشت و تولید .میباشدمروج کشور  بین دهاقیندر غله جاتو استفاده آن نسبت به سایر 

قبل از رفع  رویامون این نبات سپیربه منظور جمع آوری معلومات و ارقام  بموقع دارد.وهای کافی  بارندگیربط مستقیم با 

این سروی در تطبیق  که نمودندراه اندازی  ، آبیاری و مالداریوزارت زراعتبا  اًمشترکاحصائیه ومعلومات  ملی هٌاداررا حاصل 

 .استبصورت عموم دو روش اساسی در نظر گرفته شده 

  از تکنالوژیاستفاده با  گندم تحت کشت و ساحه تحت کشت اتساحمجموع تثبیت Remote Sensing که شامل  

 .میباشد  Planet.Inc تصاویر ماهواره ئیتعبیر و تفسیر 

  یر نباتات کوردینات از مزارع تحت کشت گندم و سا ۵۵۰۰جمع آوری بیشتر از و  در ساحهزمینی راه اندازی سروی

 کشت. فصل اولدر مزروعی 

هاری طی ماه بهای بارندگی  ماه های زمستان سبب شده است تا بیشترین ساحات للمی از کشت باز ماند اما دربارندگی کاهش 

های پیهم  یبارندگ عدم، است. با این وجود بخشیدهو شمال شرقی بهبود  یمرکزشرقی، مناطق  حمل و ثور وضعیت کشت را در

 حد اوسط از تولید گندم، منجر به کاهش جنوب، جنوب غربی و غربی کشورشمال، شمال غرب، به ویژه در مناطق   و بموقع

 شده است.

ه تحت کشت اداره ملی احصائیه و معلومات صورت گرفته مجموع ساحتصاویر ماهواره ئی که توسط  تجزیهبه اساس تحلیل و 

ندم آبی گتحت کشت یت گردیده است. از این جمله ساحات تثب ۱۴۰۰در سال زمین لیون هکتار یم ۲.۰۶ گندم در کشور حدود

صد نسبت فی ۶۲ با کاهشهزار هکتار  ۵۰۳تحت کشت گندم للمی حدود  ساحاتفیصد و  ۳با کاهش  ون هکتاریمیل ۱.۵۶ حدود

 نشان میدهد. را به سال گذشته

 ر پیشتن فی هکتا ۲.۳ حدود ۱۴۰۰به اساس ارقام دهاقین مصاحبه شده در سروی متذکره اوسط حاصل گندم آبی در سال 

ندم للمی گفیصد کاهش را نشان می دهد. به همین ترتیب اوسط حاصل  ۸ حدود بینی گردیده  که در مقایسه با سال گذشته

ر نظرداشت فیصد کاهش را نشان می دهد. با د ۴۷حدود  سال گذشتهبا مقایسه  درتن فی هکتار پیشبینی گردیده که  ۰.۵۸

 میلیون تن پیش بینی می گردد. ۳.۹حدود  ۱۴۰۰ارقام فوق تولیدات مجموع گندم در سال 

ده است. میلون نفر تخمین گردی  ۳۳.۶۶حدود  ۱۴۰۰نفوس کشور در سال ش اداره ملی احصائیه و معلومات به اساس گزار

ایعات ضتحت کشت و  نفوس، مصارف تخم بذری نظر به ساحاتنیازمندی گندم به سطح کشور که شامل مواد غذائی به اساس 

اخلی این میلیون متریک تن تخمین گردیده است که اگر با تولیدات د ۶.۴حدود  ۱۴۰۰هنگام رفع حاصل می باشد در سال 

 ملیون متریک تن خواهد بود. ۲.۴۶حدود  ۱۴۰۰کمبود گندم در سال  ،رقم را مقایسه نمائیم
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 فهد

حتوا می اذیل را  که موضوعات بوده۱۴۰۰ کشور طی سال  در یه یک تصویر کلی از وضعیت زراعتئهدف عمده این گزارش ارا

 :نماید

  کشوردر تخمین ساحات تحت کشت آبی و للمی  

 کشوربه سطح  گندم و دیگر کتگوری های نباتاتعی پیشبینی تولیدات مجمو  

  در کشورترتیب بیالنس شیت گندم 

 یباالی وضعیت زراعت پیشبینی های اگرومترولوژیکی وتاثیرات آن 

  در کشور هامواشی و علفچروضعیت 

 

 روش کاری

آوری ارقام  به منظور جمع آوری معلومات و ارقام این سروی بصورت عموم دو روش اساسی در نظر گرفته شده که شامل جمع 

سروی در ساحه  راه اندازیواره ئی و ( از طریق تعبیر و تفسیر تصاویر ماهRemote Sensing( و )GISبا استفاده از سیستم )

 ;میگرددارایه ذیالً ه بصورت فشرده باشد کمی

 کشتتحت  اتجهت تخمین ساح Planet کمپنی ایماهواره  تصاویراده از استف. ۱

احات تحت کشت در س  ) از زمان کشت الی رفع حاصل گندم( از  دوامدار نظارت با استفاده از تصاویر ماهواره یی در این روش 

  .استصورت گرفته تحلیل و تجزیه صورت گرفته  و به اساس شاخص های تفاوت پوشش نباتی ی مراحل مختلف نموئ

 .(۲و ۱)شکل 

 

 ، علوفه و باغاتگندم، کوکنارتحت کشت مخلوط  (: نمای از ساحات۱)شکل 
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 Planetکمپنی ی انظارت از رشد زمانی نبات گندم )از زمان کشت الی رفع حاصل (  با استفاده از تصاویر ماهواره : ۲شکل 
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 (Pre-Harvest Surveyتطبیق سروی قبل از رفع حاصل ). ۲

معلومات  ارقام و یباشد. به منظور جمع آور یم یروش ستندرد جهان کیبوده و  ینمونو یسرو کیقبل از رفع حاصل  یسرو

متذکره  یشترکاْ سرومتفاهم نامه  کیو معلومات به اساس  هیاحصائ یو اداره مل یو مالدار یاریاز ساحه، وزارت زراعت، آب قیدق

 زیاس ن یپ ینقط ج از مزرعه آنها نیبرعالوه مصاحبه با دهاق یسرو نیدادند. در ا نجامکشور ا تیوال ۳۴و در  یرا راه انداز

را  ۱۴۰۰سال  یزراعت داتیتول تیساحات تحت کشت صورت گرفته است که در کل  وضع تیگرفته شده و به اساس آن تثب

 انتقال شده است.  به مرکز نیو به شکل آنال یجمع آور ODK ستمی. بناءْ ارقام و معلومات آن با استفاده از سندینما ینیشبیپ

ذریعه  ( دهقان۷۶۰۰( قریه را تحت پوشش قرار داده که مجموعاً با تعداد )۱۹۰۰( ولسوالی و )۱۸۸( والیت، )۳۴سروی متذکره )

 ست.مصاحبه و از نباتات مختلف مزارع شان نقاط جی پی اس اخذ گردیده ا سوالنامه دیزاین شده به شکل انفرادی

الت خشک سواالت متذکره درمورد وضعیت کشت زار های آبی وللمی دسترسی به خدمات ترویج زراعت، معلومات درمورد مشک

یده است. مع آوری گردو وضعیت علفچرها معلومات ج علفچر سالی، وضعیت مالداری، دسترسی به خدمات وترنری، دسترسی به

ستفاده از چه نوع ورایتی های گندم برای کشت های آبی و للمی خود ا دهاقینکه  همچنان سروی متذکره مشخص میسازد

 مع آوری گردیده است.ر مورد استفاده کود کیمیاوی نیز جنموده است و در ضمن معلومات د

  ODK Collect تلییمذکور طی سال جاری برای اولین بار بشکل دیجالزم به ذکر است که طریقه جمع آوری ارقام در سروی 

 راه اندازی گردید. 

 Androidعبارت است از یک برنامه  ODK Collectسیستم 

Open Source  است و جایگزین فورمه جات کاغذی گردیده که

در جمع آوری ارقام و سروی ها استفاده می شود. این برنامه انواع 

و به گونه ای واند گوناگون سواالت و جوابات را در خود گنجانیده میت

طراحی شده است که بدون اتصال به شبکه انترنتی به خوبی کار می 

  (.۳)شکل  کند

   Open Data Kit(ODKسوالنامه این سروی در اپلیکیشن )

دایزاین گردیده که توسط کنترولران برای سرویران درمبایل های 

 Userهوشمند ایشان نصب و بعد از اضافه نمودن حساب نمبر ) 

Accountدر هر  ( مورد استفاده قرار گرفت که بعد از اتمام سروی

 سادهطریق ه سرویران معلومات جمع آوری شده را بسیار ب، لسوالیو

تمام کار انجام . ارسال نمودند و معلومات در سرور اداره ملی احصائیه

 ،شده بعد از اینکه تکمیل شد به سطح سرویر نظر به نمونه داده شده

ماهواره ای چک و  تصاویربا استفاده از کوردیناد اخذ شده بروی 

ران فیصد سروی 89که بیشتر از  نتیجه نشان میدهدکنترول گردید، 

حه انتخاب شده سفر نموده و سروی را انجام داده. این نشان به سا

 کار انجام شده نظر به سال های قبلی دقیق صورت گرفته است. میدهد که

چوکات نمونوی زراعتی ترتیب و بعداَ نظر به ر قدم نخست ددر ساحه   هسروی زراعتی متذکربهتر اجرای به منظور تطبیق و

از هم تفکیک گردیده د ساحات شماریکه دارای زمین های زراعتی بودن( stratified, tow-stage clusterیا روش ) میتود

 در هروالیت نمونه انتخاب گردید.و

 ODK Collect: تصویر برنامه ۳شکل 



5 
 

 رولوژیکی کشوریمروری بر وضعیت اگرومیت

 بارندگی

کثر والیت نشان میدهد که مقدار مجموعی بارندگی طی شش ماه گذشته در ا CHIRPS توسط ماهوارهبارندگی ارقام  مقایسه

خوست و قسمت  کتیا،کشور کاهش قابل مالحظه ای داشته، اما در والیات تخار، کندز، بغالن، پروان، کاپیسا، لغمان،  پنجشیر،پ

است.  اوسط سالهای گذشته بوده تقریبا مشابه به حدبارندگی  سمنگان و سرپلهای از والیات ننگرهار کنرها، وردگ، بامیان،

ه سال ببارش برف در جریان زمستان گذشته، بطور چشمگیر کاهش داشته که از آن سبب موجودیت ذخایر آبی کشور نسبت 

فتید اما در والیات اهای گذشته کم بوده است. در اوایل فصل بهار بارندگی ها بشکل پراگنده و وقفه ای در سرتاسر کشور اتفاق 

عض قسمت های والیت بجوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، فراه، نمیروز، ارزگان، دایکندی، کندهار، هلمند، زابل، پکتیکا و 

 اهش یابدکبلخ، سرپل، غزنی و سمنگان عدم بارندگی های بموقع و پیوسته سبب شده است تا ساحات تحت کشت للمی و آبی 

 (.۴)شکل 

 

 : مقایسه ارقام مجموعی بارندگی شش ماه گذشته با حد اوسط سالهای گذشته۴شکل 
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 وضعیت ذخایر آبی کشور

 ۱۵تاریخ آبی کشور در بزرگ های بند در مقدار آب ذخیره شده ، مقایسه Planet.Incماهواره ای کمپنی با در نظرداشت ارقام 

های گذشته در کشور، به تناسب سال ذخیره شده که مقدار آب سال گذشته ، نشان دهندۀ این استعین زمان سال جاری با می 

 تصاویر ماهواره ایشرح بیشتر در  بوده و دلیل عمده آن کاهش در مقدار مجموعی بارندگی تلقی میگردد. سال گذشتهاز  کمتر

 ذیل.
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 (NDVI)مقایسه شاخص پوشش نباتی یا 

ت او علفچرها در والی کشت للمیدهد که وضعیت می می نشان یک دهه نخست ماه NDVIمقایسه شاخص پوشش نباتی یا 

کتیکا، غزنی و غور های از والیات سرپل، بلخ، سمنگان، کندهار، هلمند، فراه، زابل، پفاریاب، جوزجان، بادغیس، هرات و قسمت

 ردد.گارایه می ۵جزئیات بیشتر در شکل  .نامساعد بوده و این سبب کاهش تولید گندم در کشور میگردد

 

 

 های گذشته.سال جاری با عین زمان سال می ماه اولدهه تاریخ  NDVI: مقایسه شاخص پوشش نباتی یا ۵شکل 
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 کشور کشت گندم دروضعیت فعلی 

ی آسیای کشورها یکشور و بعض للمی و آبی دردهد که وضعیت کشت گندم نشان می GEOGLAM Global Agricultural Monitoringسازمان نظارت جهانی بر زراعت یا  آخرین گزارش

ا، خوست، نورستان و پکتیا بقیه تمام شیر، پروان، کاپیسا، کنرهت بدخشان، تخار، کندز، بغالن، پنجنظر به این گزارش به استثنا والیانا مساعد بوده است.  ،هامیانه به نسبت کاهش وقوع بارندگی

 .۶ شکلوالیات کشور از نگاه تولید گندم در وضعیت خوبی قرار ندارند. جزییات بیشتر در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021در اوایل ماه می  GEOGLAM Global Agricultural Monitoringارقام سازمان نظارت جهانی بر زراعت یا :  ۶شکل 
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 تحت کشت ساحات

احه تحت کشت سمبنی بر ارزیابی  و معلومات ( اداره ملی احصائیهGIS/RSتحلیل و تجزیه تصاویر ماهواره ئی که توسط بخش )

تحت  همجموع ساح در والیاتی که نباتات بخصوص گندم در آن نمو نموده نشان می دهد که از شروع کشت الی رفع حاصل

د والیاتی بیت گردیده است. این در حالی است که یک تعداتث ۱۴۰۰لیون هکتار در سال یم ۲.۰۶ حدود در کشور گندم کشت

بی مجدد افزایش خواهد ارزیا بعد ازاین رقم  نبوده لذا مشاهدهعکس های ماهواره ئی قابل  و از طریق نکرده ر آن نموکه نباتات د

ه مقایسه هزار هکتار تخمین گردیده که ب ۵۰۳. مجموع ساحه تحت کشت للمی به اساس تحلیل های صورت گرفته حدود یافت

 فیصد کاهش را نشان می دهد.  ۶۲سال گذشته حدود 

فیصدی تغیر 

 شاخص ها

یشبینی سال 

۱۴۰۰ 
 شماره شاخص ها ۱۳۹۹سال 

کاهش    1 ساحه زراعنی للیم )هزار هکتار( 1341 503 62٪

کاهش    2 ساحه تحت کشت گندم آبی )هزارهکتار( 1611 1562 3٪

کاهش    3 ساحه تحت کشت گندم للیم )هزارهکتار( 1057 503 52٪

کاهش    4 ساحه تحت کشت مجموع گندم )هزارهکتار( 2668 2065 22٪

کاهش   یک تن( 4031 3531 12٪  5 تولیدات گندم آبی )هزار میی

کاهش   یک تن(تولیدات گندم  1153 371 67٪  6 للیم )هزار میی

کاهش   یک تن( 5185 3902 ٪ 24  7 مجموع تولیدات گندم )هزار میی

 

است.  دهیگرد نینفر تخم لونیم ۳۳.۶۶حدود  ۱۴۰۰و معلومات در سال  هیاحصائ یکشور به اساس گزارش اداره مل نفوس

 عاتیاضنظر به ساحه تحت کشت و  یبه اساس نفوس، مصارف تخم بذر یگندم به سطح کشور که شامل مواد غذائ یازمندین

 نیا یخلدا داتیاست که اگر با تول دهیگرد نیتن تخم کیمتر ونیلیم ۶.۴حدود  ۱۴۰۰باشد در سال  یهنگام رفع حاصل م

 .تن خوهد بود کیمتر ونیمل ۲.۴۶حدود  ۱۴۰۰کمبود گندم در سال  مینمائ سهیرقم را مقا

 یسرو ۱۴۰۰ال در س اتیوال کیگندم به تفک یازمندیو ن داتیتول قیارقام دق افتیکه به منظور در میدان یم یآور ادی قابل

 .دیخواهد گرد قیقطع نبات گندم در زمان رفع حاصل در ساحه تطب

 وضاحت داده شده است: لیدرگراف ذ ۱۴۰۰توازن گندم به سطح کشور در سال  ینیشبیپ
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 نباتاتسایر وضعیت پیش بینی 

 برنج

بات معموال در ن نیداده که ا لیشهروندان کشور را تشک یمنبع غذائ نیاست که بعد از گندم دوم یاز جمله غله جات زیبرنج ن

بر  یمبن یتزراع یهواشناس یها ینیشبیضرورت دارد. پ ادیو ز یکشت و به آب کاف یکشور به شکل آب تیوال ۱۷فصل دوم در 

از  یود آب کافکار بنا بر کمب یشال نیآب دهاق نیدهد که ساحات پائ ینشان م شورک یو کمبود آب در رود خانه ها یخشکسال

سال  سهیبه مقا ۱۴۰۰نبات در سال  نیا دیکه در تول دهیگرد یکشت باز خواهد ماند، که سبب کاهش ساحات تحت کشت شال

و معلومات  هیحصائا یبا اداره مل یلدارو ما یاریاما وزارت زراعت، آب .دیکاهش رونما خواهد گرد صدیف ۲۰ یال ۱۵حدود  ۱۳۹۹

وده و ارقام پالن نم ۱۴۰۰باشد در سال  یبرنج م دیساحه و تول تیوضع انگریرا که نما یقطع نبات شال یبصورت مشترک سرو

 و نشر خواهد نمود ینبات جمع آور نیرا در زمان رفع حاصل ا قیدق

 جواری جو و

ول بوده که به شکل اگردد. جو نبات فصل  یزرع م واناتیبه منظور استفاده ح شتریاند که ب یاز جمله غله جات زیدو نبات ن نیا

 و صدیف ۹حدود  ۱۴۰۰تحت کشت جو به سطح کشور در سال  اتساحارقام سروی، گردد. به اساس  یکشت م یو للم یآب

دد. ساحه گر یکشت م ینبات فصل دوم بوده که به شکل آب یجوار گرید. از طرف یافته استکاهش  صدیف ۴۰آن حدود  دیتول

 خواهد نمود.  کاهش ۱۳۹۹سال  سهیبنا بر کاهش آب در رود خانه ها به مقا زین ۱۴۰۰دو نبات در سال  نیا دیتحت کشت و تول

 وضعیت میوه جات

الی به سال های گذشته از اثر خشکسنباتات دایمی بوده که کاهش ساحات تحت کشت آن نظر میوه جات بصورت عمومی 

زراعت  ست هایریابه اساس گزارشات  گردیده است.( و ژاله متاثر Frostکاهش نیافته اما تولیدات آن به اثر امراض، سردی )

 ماید. نمیوه جات سردرختی که به اثر سردی و ژاله ساالنه یک مقدار قابل مالحظه تولیدات آنها کاهش می  ،والیات

خشان، بادغیس، ( میوه جات را در والیات سرپل، بغالن، کندز، بدFrostزراعت والیات ژاله و ) ریاست هایبه اساس گزارشات 

فیصد  ۸۰حدود  بامیان، کاپیسا، پکتیکا، کندهار و زابل بیشتر متضرر ساخته که حتی در والیات سرپل، کندز و بادغیس الی

نگان، سنگی کاهش خواهند نمود. همچنان حاصالت بادام در والیات بلخ، سم حاصالت میوه جات بخصوص میوه جات خسته

 کاهش خواهد نمود. ۱۴۰۰زابل، ارزگان و دایکندی که بیشترین ساحات تحت کشت را دارا می باشند در سال 

تحلیل قرار خواهد قابل یاد آوریست که ارقام دقیق کاهش ساحه تحت کشت و تولیدات میوه جات بعد از زمان رفع حاصل مورد 

 گرفت.

 وضعیت سبزیجات و فالیزکاری

ات آبی این کتگوری سبزیجات و فالیزکاری نباتاتی است که تقریبا در تمام فصول سال زرع و مورد استفاده قرار می گیرد. نبات

ای دوم و سوم صل هکه در فصل اول زرع می گردند از نگاه کمی آب مشکل قابل مالحظه ئی نخواهد داشت اما نباتاتی که در ف

بزیجاتی اند که به کمی آب آبیاری مواجه خواهند گردید. کچالو، پیاز، رومی و زردک از جمله س ۱۴۰۰زرع می گردند در سال 

وزه و تربوز از خواهند گردید. همچنان خرب ۱۴۰۰بیشتر به کمبود آب آبیاری مواجه شده و باعث کاهش تولیدات آنها در سال 

لی های پیشبینی کاری است که به شکل للمی نیز کشت می گردند. تولیدات للمی این دو نبات به اثر خشکساجمله نباتات فالیز

 فیصد را در بر خواهد داشت. ۳۰تا  ۲۵شده کاهش حدود 

بزیجات و زراعت والیات سردی هوا، باران های شدید و خشکسالی عواملی است که حاصالت س ریاست هایبه اساس گزارشات 

 واهد ساخت.بیشتر متضرر خ ۱۴۰۰ی را در والیات جوزجان، سرپل، غور، کاپیسا، لغمان، کندهار و زابل در سال فالیزکار
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باید متذکر شد که ارقام دقیق کاهش ساحه تحت کشت و حاصالت سبزیجات و فالیزکاری بعد از رفع حاصل تحلیل و ارزیابی 

 خواهد گردید.

 حبوبات وضعیت

د. این نباتات بیشتر نباتات شامل این کتگوری نیز به نسبت ارزش غذائی خوبی در کشور زرع گردیده و مورد استفاده قرار می گیر

ور کشت میگردند، ثکشت می گردند. این دو نبات معموال در ماه حمل و اوایل ماه نیز آبی بوده اما نخود و عدس به شکل للمی 

فیصد کاهش رونما  ۲۵تا  ۲۰حدود  ۱۴۰۰رطوبت زمین احتماال  در تولیدات نباتات متذکره در سال  بناءْ از اثر کاهش بارندگی و

 خواهد گردید.

 ۴ی این نبات بین والیات سرپل، بلخ، سمنگان، هرات و بادغیس از جمله تولید کننده گان خوب نخود بوده که ساحه و تولید آب

 کاهش خواهد نمود. ۱۴۰۰فیصد در سال  ۶۵الی  ۳۰فیصد و ساحه و تولید للمی آن بین  ۱۰الی 

 ارقام دقیق کاهش تولیدات این کتگوری نباتات بعد از رفع حاصل بدسترس قرار خواهد گرفت. 

 وضعیت نباتات صنعتی و تیلی

. نباتات ر می گیرندنباتاتی که شامل این کتگوری می باشند بیشتر به منظور اقتصادی و عواید خانوار زرع و مورد استفاده قرا

ردد. ساحات گکشت می نیز متذکره به گونه آبی و للمی کشت می گردند، اما کنجد، زغر، شرشم و آفتاب پرست  به شکل للمی 

کسالی ساحات للمی این نباتات بیشتر در والیات شمالی و شمال شرقی و همچنان کندهار و هلمند بیشتر موجود بوده که خش

در حالی  به سطح کشور کاهش خواهد داد. این ۱۳۹۹به مقایسه سال  ۱۴۰۰یصد در سال ف ۱۵تا  ۱۰للمی متذکره را حدود 

 کاهش کمتری خواهد داشت. ۱۴۰۰است که ساحات آبی این کتگوری نباتات در سال 

فیصد در ساحه و تولید للمی و  ۶۵والیات فاریاب و جوزجان که تولید کننده گان خوب کنجد، زیره و هنگ می باشند حدود 

فیصد در ساحه و تولید آبی والیات متذکره رونما خواهد گردید. به همین ترتیب ساحه و تولید للمی نباتات یاد شده در  ۱۰

 کاهش بعمل خواهد آمد.  ۱۴۰۰فیصد در سال  ۴فیصد و در ساحه و تولید آبی آنها حدود  ۳۰والیات بلخ و سمنگان حدود 

 موجودیت آب آبیاری و خشکسالی

شتر کمبود آب بی آبیاری برای مزارع دهاقین و خشکسالی دو پدیده عمده در متاثر ساختن تولیدات زراعتی می باشد.کمبود آب 

ته به بارندگی در مزارع آبی محسوس گردیده و بصورت عموم فصل دوم کشت را بیشتر متضرر می سازد. مزارع للمی بیشتر وابس

 راعتی می گردد.زها مزارع للمی بیشتر متاثر گردیده و باعث کاهش تولیدات های به موقع بوده که در اثر عدم این بارندگی 

به شده در فیصد دهاقین مصاح ۷۰نشان می دهد که آب برای آبیاری مزارع حدود  ۱۴۰۰ارقام سروی قبل از رفع حاصل سال 

هاقین متذکره فیصد د ۹ع حدود کمتر می باشد. این در حالی است که آب برای آبیاری مزار  ۱۳۹۹به مقایسه سال  ۱۴۰۰سال 

 فیصد مشابه سال گذشته پیشبینی می گردد. ۲۱بیشتر از سال گذشته و 

فیصد دهاقین مصاحبه شده  ۷۹متصور بوده بناء حدود  ۱۴۰۰به اساس گزارشات هواشناسی زراعتی امکان خشکسالی در سال 

 مایند.در سروی قبل از رفع حاصل خشکسالی را در سال متذکره پیشبینی می ن

 های کیمیاوی کوداستفاده تخم های بذری و 

مهم را  تخم های اصالح شده بذری و کود های کیمیاوی با کیفیت از جمله عومل تولید بوده که در سطح حاصل دهی رول

 .ظمی نماینددارند. دهاقین کشور همیشه در تالش آن اند تا از این دو عامل بخاطر بدست آورد تولیدات خوب استفاده اع

فیصد دهاقین مصاحبه شده به سطح کشور در مزارع گندم آبی  ۴۱نتایج ارقام سروی قبل از رفع حاصل نشان می دهد که 

فیصد آنها در مزارع گندم للمی خویش از تخم های اصالح  ۳اما حدود  خویش از تخم های بذری اصالح شده استفاده نموده اند،
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ی اصالح شده بذری که بیشتر در گندم آبی مورد استفاده قرار گرفته است به ترتیب شده بذری استفاده نموده اند. ورایتی ها

 می باشد. ۰۹و داراالمان  ۰۹، بغالن ۰۱، چنت ۰۹مقاوم 

استفاده  ۱۴۰۰فیصد دهاقین مصاحبه شده از کود های کیمیاوی در مزارع گندم آبی خویش در سال  ۷۴از طرف دیگر حدود 

 نموده اند.

 مالداری: بینی وضعیت پیش

 علفچر و چراگاه ها تیوضع. 1

و پرورش  یگهدارن زیرا ن یتعداد مواش کیکشت و زراعت  یدر پهلو نیتعداد دهاق کیدر افغانستان جز زراعت بوده و  یمالدار

ت و زراعت کش یمصاحبه شده در پهلو نیدهاق صدیف ۵۶حدود  ۱۴۰۰قبل از رفع حاصل سال  ی. به اساس ارقام سروندینما یم

 یدارد. ارقام سرو یادیو مالداران ارزش ز نیدهاق یمواش هیتغذ یچراگاه برا ایعلفچر  تیودنموده اند. موج ینگهدار زین یمواش

 .ندینما هیغذرا ت شیخو یداشته تا مواش یمصاحبه شده به چراگاه ها دسترس نیدهاق صدیف ۴۰دهد که حدود  یمتذکره نشان م

 نیدهاق صدیف ۳۶دهد که  ینشان م ۱۴۰۰سال  انیدر جر یمواش یعلوفه برا تیبر موجود یشده مبن ادی یارقام سرو همچنان

سال علوفه  کی یبرا نیدهاق صدیف ۳نه ماه و  یبرا نیدهاق صدیف ۵ششماه،  یبرا نیدهاق صدیف ۱۲سه ماه،  یمصاحبه شده برا

 .داشت ندخواه ۱۴۰۰سال  انیدر جر شیخو یمواش یبرا

د که چراگاه و علفچر ان یاتیوردک و هرات وال دانیفراه، م ،یغور، زابل، سمنگان، غزن اب،یفار ا،یپکت س،یبادغ مروز،ین کنرها،

موجود  ۱۴۰۰ل سا انیسه ماه در جر یمتذکره ال اتیوال یمواش یو علوفه برا دهیمتضرر گرد شتریب یشان به اثر خشکسال یها

  .خواهد بود

 یمواش یها متیتلفات و ق. 2

 ینیشبیپ گردد. یم یمرگ مواش یها و حت متیباعث کاهش ق شهیدر کشور هم یامراض و آفات مالدار ،یعیناگوار طب حوادث

ه سطح مصاحبه شده ب نیدهاق صدیف ۵۲حدود  یمواش یها متیدهد که ق ینشان م ۱۴۰۰قبل از رفع حاصل سال  یسرو یها

 نیدهاق صدیف ۴۳ حدود یمواش گری. از طرف ددیمتاثر نخواهند گرد هیاحن نیآنها از ا گرید دصیف ۴۸کشور کاهش خواهد نمود و 

 .نخواهند داشت یمشکل هیناح نیآنها از ا گرید صدیف ۵۷خواهد داشت و  یمتذکره تلفات را در پ

 نتایج

بهاری طی  بارندگی های طی ماه های زمستان سبب شده است تا بیشترین ساحات للمی از کشت باز مانده امابارندگی کاهش 

مداوم  ارندگیعدم باست. با این وجود ،  بخشیدهو شمال شرقی بهبود  یمرکزشرقی، مناطق  ماه حمل و ثور وضعیت کشت را در

 از حد اوسط متولید گندجنوب ، جنوب غربی و غربی کشور ، منجر به کاهش شمال، شمال غرب، به ویژه در مناطق   و به موقع

 شده است. سالهای گذشته
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