
 

 

 

 

 داکتر یارمحمد حیدر زاده کار شناس محیط زیست

 

در بخش باغداری زایی  اشتغال  

به دلیل کوهستانی بودن افغانستان ، کوه ها  دیوار عظیم مانع  باد های  شدید توت ریز یا  زردآلو ریز 

شده است  از این سبب  انکشاف ساحه با غداری در اکثریت نواحی والیت افغانستان مساعد است وهم  

تر  است.   عاید  فرآوردهای   باغداری نسبت به محصوالت زراعتی  سه و چهار  برابر باال  



است که تولید فرآورد های افغانستان ایجاد اشتغال  در بخش  باغ داری  مهمترین بخش  اقتصادی  

و همچنین  اشتغال مهمترین کار کردهای آن قلمداد می شود و بخش  باغداری تامین میوه  و سزیجات 

فراد  اهالی کشور ما در باغ داری بزرگترین  حرفه  پایداری  زراعتی افغانستان است که بشترین  ا

ساحه با غداری  در نواحی   و توسعه  انکشافو در صورت   نواحی   در این بخش مشغول استند 

 به باغداری را  مردم دهاتما باید وکه فضای سبز آن نییز  در جهت بهبود محیط زیست  است   والیات

پولی   بیشتر برای باغداران  در محصول  آن  منفعت  ترویج  نهال میودار سنتی  که  به و تشویق 

  کنیم.  باشد می  مناطق که مطابق  به  شرایط اقلیمی آن  ساز گار

های پرنشیب و برف گیر و قلل یخچالهای طبیعی دارد, اما اگر بیشتر با آن نزدیک ه کوافغانستان   

ر نظیر  بادام, چهار شویم  تنوع  وسعی از چشم اندازهای طبیعی نواحی دهات آن انواع درختان میوه دا

مغز, زرد آلو, آلوبالو ,گلیالس ,سیب شفتالو , ناک, انار,  انواع انگور وانواع توت ) سفید توت 

 از درختان و پراکنده  از قبیل   انبوهدرختان   ,کبودتوت , شاتوت (   ودر دامنه کو ه های آن پوشش 

    مشاهده می کنید.بته ها را نیز  و  بلوط   ،زیتون   ،بادم کوهی  ،پسته 

چون بنیاد  اقتصاد  افغانستان از درازای  تاریخ  وابسط با  تولید  محصوالت زراعتی و فر آورد     

های باغداری  است. یکی  از راه های ایجاد بیشتراشتغال در بخش باغ داری تولید فرآورد باغداری به 

فر آورده های  باغداری  بخش بزرگ  از غذا   گونه ای باشد که تمام نیاز های جامعه را بر اورده کند.

های  مردم  را میوه ها تشکیل  می دهد  و  فضای سبز آن نشانه ای  از توانایی اقلیمی  و احوال  

درختان فرهنگی منطقه است.                                                                                             

ر در مناطقی می روید که تخم یا پندک آن باید زمستان آن حرارت منفی صفر را سپری کند  و میوه دا

در شب و هوای اکثر ساحات وادی های شمال شرق وشمال غرب و الیات مرکزی بنانبراین  آب و 

شان  در جه سانتیگراد در فصل گرماه  می رسد  وبا این نسبت وضیعت آب هوا  35الی  15روز  بین 

ی باغداری خیلی خوشایند و مساعد است و و هم نظر به  سنجش  تحقیقات علمی درجه  حرارت برا

درجه سانتیگراد  سنجش شده و  35الی  15مناسب برای رشد ونمو خوب  اکثریت نباتات  در بین 

م شناخت پرورش باغداری عل                                                                        قراردارد.

وتولید میوه جات سبزی جات و نباتات زینتی می باشد واز مزرغه دارای مجزا است. بسیاری عملیات 

 ،در عرصه فعالیت های باغداری          باغداری جنبه تیوری نداشته ساحه عملی وتجربیوی دارد.

اصول اقتصاد را نیز فرا  ،حضور متخصصانی که عالوه بر دانش اگرونومی وسیستم های  آبیاری  

در زمینه برنامه ریزی  ،گرفته باشد و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش مسلکی  و حرفه ی خود 

اقتصادی فعالیت کنند و این کار از تهیه طرح های تولید فرآورد محصوالت  باغ داری بطور 

جایگاه و اهمیت رشته مهندس اقتصادی اگرونومی  ،ضروریات تحول باغداری کشور است و این امر 

 را به خوبی مشخص می کند.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        بخش باغداری  یکی از اجزاء تشکیل دهنده در آمد و یا تولید ملی در گذشته در کشور ما بود.    

میوه  تر و   افغانستان را  صادرات  فصد گل   30تا   25  حدود  1990پیش از   های در سال    

خشک تشکیل می داد.  تولید محصوالت  زراعتی و  فر آورده های  باغ  داری  از طرف  دهاقین   به 

با این                    کشور ما  نقش  سرنوشت  ساز و حیاتی است.                                        

پوتنسیالی آب شرین که ما در کشور خود داریم دولت  بخش باغ داری  را به عنوان نیروی  محر که 

رشد اقتصادی  در مراحل اولیه توسعه دانست و در مراحل بعدی رشد هم برای بخش باغداری  حد اقل 

ایجاد بازا و ارزو آوری ( را در تغییر  ، تامین غذا ،ایجاد اشتغال  ،پبچ نقش عمده ) تامین  در آمد

ساختار اقتصاد قایل هستند. به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش باغداری به خارج وفراهم بودن 

حرکت اولیه رشد اقصادی کشور ما می تواند از بخش باغداری باشد. به  ،امکانات ومنبع داخلی 

ودر مراحل اولیه فراهم نباشد.  طورکه ممکن است چنین اولویتی برای  بخشهای دیگر  



 

 

 

 

 

 

افغانستان یک کشور کم رشد وسیله اساسی زندگی اکثریت نفوس آن را زراعت با غداری  تشکیل می 

ویژهگی  های  منحصر به فرد بخش باغداری این قابلیت را داراست که بتوان همواره مقدار قابل   دهد.

در        مالحظه ای از جمعیت کشور چه  در ایام جوانی و  سن متقاعدی برای کار جذب می نماید. 

محصوالت وابستگی  در آمد های  تامین زندگی  روستایی  به این منابع  طبیعی از قبیل   گذشته 

و  چنین فقر امورز زراغت ، علوف چرا ،  پسته زار ،  جنگل  جلغوزه ،   بادام   وابسط  بود. و

در نواحی  آسیب دیده  کشور بوجود  آمده است. اثر گذاری  ما  شدیدی که در میان مردم   بیکاری 

گی  روستایان  شده است. منفی تغییرات گردش  اقلیمی باالی منابع طبیعی افغانستان  سبب  فقر  بر زند

 ،محیط زیست که بشتر بنام اخصاری ) آی یوسی آن  ( شناخته می شود سازمان بین المللی  حفاظت از

. هدف آن حفاظت از منابع طبیعی در سراسر کره زمین است   

از طرف  اتحادیه   بین المللی  حفاظ محیط احیای محیط زیست    در صورت  اجرای طرح  پروژه    

کاشت  با در پروژه های ملی  احداث باغ ها   روستانشین  ده ها هزار  اهالیاشتغال   موجب  ت زیس

معالجوی وقایوی که در طیب قدیم حکیمان بخصوص ابو علی ابن سینا  وگونا گونی  درختان  میوه دار



ود که امروز ی بلخی در رابط خوردن  و فایده میوه های معا لجوی به بیان خواص آنها نیز پر داخته ب

کشف شده که بسیا از این میوجات خاصیت ضد سرطانی دارند از قبل توت زمینی , تمشک , میوه حبه 

های   و افزایش  آگاهی  در فضای  سبز امکان آشنایی  است آبی قرا قات, عناب , سنجد تلخ و زرشک

         ، نسبت به درختان فراهم می کند. اهالی را   اجتماعی  

 

 

 

 

 

اختصاص  پارک های  فضای سبز  محیط  های  آموزش همچنین  ایجاد باغ   بوتانیک   درختان میو    

دار و بوته های  میوه های گوشتی ، زمیته  برای تحقیق در جنبه های مختلف  گیا شناسی   برای دانش 

ه های  درختان جویان رشته اگرونومی در کار پرکتیک  آنها   نیز  ممکن می سازد  و سازگاری  گون

 را  نیز معلوم  می کند. 

یکی از ره های  بسیار موثر در کنترول  فرسایش ، کاشت گیاهان ونباتات  در ارائه خدمات بوم  

در بهبود بخشیدن  و ضیعت زندگی  حفظ ومراقبت جنگالت طبیعی  اهمیت خاصی  شناخته شده  است.

                                          .دارد ش مثبت نف در بلند بردن اقتصاد ملی کشورمردم  و بخصوص  

افغانستان  کشور زراعتی است که در راستای تغییر اقلیمی و گرما آسیب پذیر است و بد لیل        

اگر            کوهستانی  بودن و قلل یخچالی آن قدر خطرناک  خواهد بود که نمی توان به آن فکر کرد.



با بلند رفتن درجه حرارت  زمین  تاثیرات آن به ورد تهدید گرما تدابیر اتخاذ نه کند ادارات مْسول در م

باالی   یخچال های طبیعی  قلل هندوکش به  ذوب شدن شروع   می کند و آب برف چال ها جریان 

 سطح آب دریا ها را  در موسم گرما  بلند رفته برعالوه یکه  قریه های  ساحل  دریا ها را می برد  و

نیز  باعث افزایش سیالبها  تغییرات غیر عادی موسمی  و خشکسالی  در جنوب زمین  جغرافیه  

     .افغانستان  بسیار بیشتر شده است

در منطقه و جهان می نعمت  خد دادی    این ستان  یکی از نکات عطف  تعداد گونه های  نباتاتافغا ن

ت افغانستان بومی هستند ، که اکثریت آن  به  شکل در صد مجموعه از نباتا 35باشد ،  حدود بیش از 

در این سرزمین  است از با عظمت ترین کوه های افغانستان  که  خود روی  در سلسله جبال هندوکش

پر فیض ما   بخش حساس از سرمایه  ونه های  نباتات بومی  در کوه ها و  دره های گ رویید است.

طبیعی کشور است  و هم  در بر گیرنده بسیار از نیاز و پشتوانه ای دوا مدار  اهالی  منطقه  و منبع  

جنگالت  طبیعی  جلغوزه ،   .آن است میوه خشک  خوب اقتصاد ی به کشورما  از بابت صادرات 

   .غرب کشور ما  وجود دارد شمال و شرق  شمالزیتون ،  بادام کوهی  در شرق  و پسته زار ها  در 

.  این تعدا د گونه های  نباتات طبیعی  میراث  ارزشمندی                                                      

است که نیاکان ما  آنها را از طبیعت به امانت گرفته اند به ما سپرده اند و ما  با  شرط  حراست از آنها 

       های بعدی خواهیم سپرد. به نسل 

                      سویدن  ۲۳ ۱۱ ۲۰۱۵مورخ   

 


