
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 نيم ميليون تن از خارج توليد گندم در افغانستان و نياز به واردات يك و  وضعيتموضوع: 

 سالم با 

افغانستان چه  " عنوان تحت هرات، در كشورمان سركنسولگري از واصله گزارش تصوير پيوست به ؛ احتراما          

 .ميگردد ايفاد الزم، برداري بهره و مالحظه جهت "شود ؟  زمانی در توليد گندم خودكفا می

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 در خراسان رضوي نافغانستا -اتاق مشترك ايران   - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارجي استان ها  - 

 ب آقاي   حاجي زاده رئيس محترم اداره امور افغانستانجنا  - 

 محترم جمهوري اسالمي ايران در هرات ولجناب آقاي   صديقي فر سركنس  - 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 شود ؟افغانستان چه زمانی در تولید گندم خودکفا می

 

ملی  اداره ترین محصول کشاورزی و جزء غذاهای اصلی و مهم مردم افغانستان است. بر اساس آمارگندم مهم     

 ۶.۴نیاز به  ست کهمیلیون تخمین زده شده ا ۳۲جمعیت کشور حدوداً  1۳۹۹آمار و اطالعات افغانستان در سال 

ید های وزارت کشاورزی، آبیاری و مالداری افغانستان تولبینیمیلیون تن گندم در سال دارند. اما به اساس پیش

ندم )به ارزش میلیون تن گ 1.۴میلیون تن خواهد بود و نیاز به واردات حداقل  ۵حدوداً  ۲0۲0گندم در سال 

 اکید صورتتاله گندم افغانستان لی است که در استراتژی ملی پنج سمیلیون دالر( می باشد. این در حا ۵00-۶00

 کشور باید به خودکفایی گندم دست یابد! ۲0۲0شده که تا سال 

لیون می( ۳.۳نه حدود )میلیون هکتار زمین قابل کشت گندم دارد. از این مقدار ساال( ۷.۸افغانستان نزدیک به )     

لیون هکتار می( ۲.۳اعتی از جمله گندم اختصاص داشته و از آن جمله )هکتار آن تحت کشت محصوالت مختلف زر

 داً وابسته بهمیلیون هکتار هم به کشت گندم دیمی تعلق دارد. زراعت کشور شدی 1آن به گندم آبی و حدوداً 

صورت گی کافی در زمان کشت گندم پائیزی هایی که بارندباشد. در سالهای کافی و به موقع فصلی میگیبارند

گی در جریان فصل بهار برای مانند و از سوی دیگر ادامه بارندهای دیمی کشور از کشت باز مینگیرد، اکثر زمین

شود و در غیر آن محصول قابل قبول گندم را نخواهد داد. از های تحت کشت گندم خیلی حیاتی پنداشته میزمین

یافته المللی تا حال کشور به خودکفایی گندم دست نگیر دولت و همکاران بینهای نفساین رو با وصف تالش

 است. 

تواند به خودکفایی نزدیک گردد که بارزترین عوامل های جهانی، افغانستان میبا در نظر داشت بهترین شیوه    

به وبیش ظرفیت زراعت را دارند که میلیون هکتار زمین کم ۴باشد. در کشور حدود ها موارد تذکر رفته ذیل میآن

 Publicاند. اما دولت قادر است با استفاده از مدل مشارکت دولتی و خصوصی یا )دالیل مختلف از کشت بازمانده

Private Partnership)  های قابل کشت را در اختیار افراد قرار بدهد تا گذاری بپردازد و زمینبه تشویق سرمایه

 زایی روستایی کمک کنند. غالسو در تولید غله و از سوی دیگر در اشتها از یکآن

پذیرترین کند و در عین حال آسیبصد گندم کشور را تولید میدر ۳0-۲0های دیمی کشور حدود زمین    

های دیمی کشور به دلیل بار زمین ۶سال اخیر  ۲0دهد که طی باشند. ارقام نشان میها از نگاه اقلیمی میزمین

اند و تمام مصارف و زحمات دهقانان کشور بدون نتیجه بوده است. از این ماندههای اقلیمی از تولید بازناسازگاری

ای که دولت به ترین برنامهگردد. مهمهای دیمی کشور خیلی مهم تلقی میرو توجه خاص دولت روی تقویت زمین

گی به دم وقوع بارندهای درست آبیاری در صورت عنمودن آب و شیوه تواند اجرا کند، فراهمها، میتقویت آن زمین

های عمده فرا راه جایی که تغییرات اقلیمی و بروز آفات و امراض مختلف نباتی از جمله چالشموقع است. از آن

های های تحقیقاتی روی گندم و سایر غالت جزء اولویتباشد لذا، پشتیبانی و تشویق برنامهدهقانان کشور می

های اگرنومیکی درست اصالح نباتات و های به موقع، فعالیتقرار در سیاستاندازی تحقیقات، استکشور است. با راه

های تولید تخم با همآهنگی کامل دولت فراهم خواهد گردید. تولید گندم در های اصالح شده توسط شرکتتخم

های دنیا از هر تن محاسبه گردیده است؛ حال آن که در اکثر کشور ۲.۵هر هکتار زمین در کشور به طور اوسط 

تن گندم برداشت می شود. پس بدین منظور نقش تحقیقات کشاورزی و ترویج  ۶هکتار زمین زراعتی حداقل 



 

 ۲ 

شده زراعتی مقاوم در مقابل امراض و آفات، های استاندارد زراعتی در تولید و تکثیر استفاده تخم اصالحفعالیت

های بروز زراعتی را در کند که سیستمشود و ایجاب میآبی و حاصل بلند مهم پنداشته میقاوم در مقابل کمم

های حیوانی حداقل های آبی و دیمی، استفاده از کودریز در زمینهای اگرونومیکی که شامل )مقدار تخمبسته

شد گندم، کنترل گیاهان هرزه، کشت نبات های شیمیائی به موقع و مراحل مختلف رشش ماه قبل از کشت و کود

در قطارهای منظم، دانستن مقدار نیاز آب و مراحل آبیاری گندم در هر منطقه اگروایکولوژیکی، زهکشی مناسب و 

شان( خیلی مهم است. فاکتور دیگری که بر افزایش تولیدات های زراعتیمتوجه ساختن کشاورزان به سالمت خاک

کردن زراعت است. به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، استفاده از  گردد، مکانیزهمیمحصول گندم مفید واقع 

سازد و از سوی دیگر گیر زراعتی را آسان میهای نفسسو کارتراکتورهای دوچرخه در کاشت و رفع حاصل از یک

های آموزشی برای ههای مناسب و تنظیم برنامکند. عالوه بر این، شناسایی مدلاز ضایعات گندم جلوگیری می

ی کنندگان خدمات قابل استفاده در زمینهبانی مالی، به سبب ایجاد ارائهدهقانان کوچک و بزرگ و پشت

آالت در سراسر کشور، کمک خواهد کرد تا سطح تولید هر واحد زمین زراعی کشور در تولید گندم بیشتر ماشین

های مناسب، تشویق بخش خصوصی و دولتی، تقویت شود. در نتیجه تلفیق عواملی چون وضع نمودن سیاست

کردن، کشور افغانستان را قادر  بانی تحقیقات، خدمات ترویج به کشاورزان و مکانیزهمناطق کشت دیمی، پشت

 خواهد بود در تولید گندم به خودکفایی برسد. 

 مالحظات : 

 ارند.ون تن گندم نیاز دمیلی ۵/۶میلیون نفری افغانستان در سال تقریباٌ به  ۳۲جمعیت حدود  -

 میلیون تن ۵تولید گندم کشور در بهترین حالت :  -

 میلیون تن در سال ۲تا  ۵/1نیاز به واردات گندم : حداقل  -

 میلیون دالر ۶00-۵00ارزش واردات گندم به کشور:  -

، اما ندم برسندبه خودکفائی در تولید گ ۲0۲0طبق استراتژی ملی پنج ساله افغانستان قرار بود تا سال  -

 سال آینده هم محقق گردد! ۵این امر محقق نشده است و بنظر نمی رسد تا 

 میلیون هکتار ۸زمین قابل کشت در افغانستان:   -

 میلیون هکتار ۵/۳زمین هائی که هم اکنون تحت کشت  هستند : حدود  -

 درصد در فصل بهار است. 10درصد تولید گندم کشور در فصل پائیز و تنها  ۹0 -

 هکتار  ۵/۲حدود  کشت آبی :  -

 میلیون هکتار  1کشت دیمی : حدود  -

 میلیون هکتار زمین قابل کشت بالاستفاده رها شده اند.  ۴حدود  -

 امین می کند.درصد تولید گندم کشور را ت ۳0تا  ۲0کشت دیمی که نیاز به بارانهای فصلی دارد، حدود  -

 شده است. یمی موفق به تولید غله نسال به علت عدم بارندگی کافی کشت د ۶سال اخیر حداقل  ۲0در  -

تن  ۶ولید جهانی تن است در حالیکه میانگین ت ۵/۲میزان تولید گندم در هر هکتار در افغانستان حداکثر  -

 در هکتار است.  

 بیشتر مناطق تولید و کشت گندم افغانستان در والیات شمالی این کشور متمرکز است. -



 

 ۳ 

 International Maize andو وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و  منابع گزارش: اداره ملی آمارو معلومات

)Wheat Improvement Center (CIMMYT 
 1۶/۲/۹۹منبع : خبرگزاری هشت صبح 

 


	1
	گزارش توليد گندم در افغانستان و خودكفايي اين كشور در محصول گندم



