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ــه  ــت ک ــا اس ــبز و خوش نم ــای س ــی از والیت ه ــار یک تخ
ــتن آب  ــا داش ــت ب ــن والی ــت دارد. ای ــرق موقعی در شمال ش
ــته  ــبز، در گذش ــط س ــر و محی ــای حاصل خی ــراوان، زمین ه ف

ــد. ــاد می ش ــتان ی ــات افغانس ــز غ ــام مرک بن
تخــار بــا داشــتن ١٣٠ هــزار هکتــار زمیــن آبــی و ٣٠٠ هــزار 
هکتــار زمیــن للمــی از والیــات اســتراتژیک کشــور محســوب 
می شــود. مهمتریــن محصــوالت آن برنــج، گنــدم جــو و 
جــواری می باشــد. موجودیــت باغ هــای مثمــر و زینتــی 
ــو، انگــور،  ــاک، شــفتالو، زرد آل ــو گیــاس، ن چــون ســیب، آل
ــت.  ــر داده  اس ــت بیش ت ــه آن اهمی ــز ب ــزه، ترب ــی، خرب به
ســطح بارنده گــی ســاالنه در تخــار اضافــه از ۲۲۹٠ ملــی متــر 

می باشــد.
ــدز و  ــهر کن ــان، از ش ــد تالق ــه بع ــال ١۸۴٠ ب ــان: از س تالق
خرید و فــروش  میدان هــای  تریــن  پررونــق  امام صاحــب، 
ــن  ــو، از ای ــفرنامه مارکوپول ــت. در س ــته اس ــن داش را در قطغ
شــهر بــه عنــوان مرکــز غــات افغانســتان یــاد شــده  اســت. 
ــافی، ، ٣٠۸۹۸  ــورای انکش ــه، ٣۲۹ ش ــان دارای ۲٠۴ قری تالق
هکتــار زمیــن آبــی، ۴۹۵۷٠ هکتــار زمیــن للمــی، ١۸۴۴ هکتار 
باغــات و ۵١٣۲ هکتــار چــراگاه می باشــد کــه در ایــن ســاحات 

ــد. ــات مختلــف میروی نبات
ــواری،  ــو، ج ــالی، ج ــدم، ش ــار، گن ــی تخ ــم زراعت ــداوار مه پی
نخــود، شرشــم، زعفــران، ســویابین زغــر، کچالــو، پیــاز، گلپــی، 
کــرم، بادرنــگ، بادنجــان رومــی، کــدو، لوبیــا، خربــزه، تربــز و 

ــد. ــبزیجات می باش ــره س غی
مالــداری در تالقــان ۴۲۹٠٠ گاو، ۵۲١۲۶ گوســفند، ١۴۶۴۹ بــز، 
ــن  ــود دارد. بیش تری ــر وج ــب و ١۷۲۹۶خ ــتر، ١۴۹١ اس ۲٠ ش
ــش  ــات خوی ــی حیوان ــوالت لبن ــتفاده از محص ــا اس ــردم ب م

ــد. ــت می نماین ــرار معیش ــی ام بخوب
تولیــدات مالــداری شــامل شــیر، ماســت، چکــه، پنیــر و قیمــاق 
می باشــد. برعــاوه از گوشــت، پوســت و پشــم آن نیــز اســتفاده 
اعظمــی صــورت می گیــرد و در قلبــه کــردن زمین هــای 
زراعتــی و انتقــاالت محصــوالت شــان در بــازار اســتفاده 

می نماینــد.
ــروری و  ــداری، دام پ ــوده مال ــراوان ب  تالقــان سرشــار از آب ف
زنبــورداری رشــد قابــل ماحظــه نمــوده و اکثــر مــردم آن از 
ــات  ایــن طریــق امــرار حیــات می نماینــد. اکثــر اوقــات حیوان
ــد  ــارج کشــور مانن ــه خ ــان را ب ــور داری ش و محصــوالت زنب

ــه فــروش میرســانند. پاکســتان و تاجیکســتان ب
می نمایــد.  زنده گــی  نفــر  بهــارک ٣۲٠۷۸  در  بهــارک: 
ــارک دارای  ــد. به ــه می باش ــارک دارای ۹۴ قری ــوالی به ولس
٣٠ هــزار جریــب زمیــن آبــی ۵۵ هــزار جریــب زمیــن للمــی 
ســیر   ١٠٠ آن  حداکثــر  بهــارک  زمین هــای  می باشــد. 

وحداقــل آن ۴٠ ســیرگندم حاصــل می دهــد.
ــد،  ــر، کنج ــا، زغ ــود، لوبی ــواری، نخ ــو، ج ــدم، ج ــج، گن برن
ــلغم،  ــاز، زردک، ش ــو، پی ــه، کچال ــاش، پخت ــا، م ــم، لوبی شرش
ــز می باشــد. ۶۵ درصــد مــردم  ــزه و ترب بادنجــان رومــی، خرب
بهــارم مصــروف دامــداری هســتند و در حــدود ۷۷٣٣٠ حیــوان 

ــت. ــود  اس در آن موج
ــی  ــوالت لبن ــروت محص ــاق و ق ــه، قیم ــت، چک ــیر، ماس ش
ــتفاده  ــات اس ــم حیوان ــت و پش ــت، پوس ــد از گوش آن می باش
ــتن  ــا داش ــارک ب ــوالی به ــرد. ولس ــورت می گی ــی ص اعظم
ــرورش  ــرای پ ــی ب ــا، بســتر خوب ســاحات ســبزوبته ها، و باغ ه

ــد. ــل می باش ــور عس زنب
ــان و  ــهر تالق ــری ش ــار در ۵٠ کیلومت ــار: خواجه غ خواجه غ
در ســرحد بــا ولســوالی دشــت ارچــی والیــت کنــدز قــرار دارد. 
محصــول عمــده ی خواجه غــار، گنــدم و برنــج تشــکیل اســت. 
نفــوس ایــن ولســوالی ١۲٠ هــزار تــن اســت. ایــن ولســوالی 
ــگل پســته اســت و ســه انجمــن  ــب جن ــزار جری دارای ١۵ ه

ــد. ــت می کنن ــن ولســوالی فعالی ــگل داری در ای جن
ــداری،  ــته، باغ ــای پس ــامل جنگل ه ــوالی ش ــن ولس ــع ای مناب
ــو،  ــدم، ج ــج، گن ــد. برن ــی می باش ــع آب ــی مناب ــات طب نبات
ــاش،  ــا، م ــر، کنجــد، شرشــم، لوبی ــا، زغ جــواری، نخــود، لوبی
پختــه، کچالــو، پیــاز، زردک، شــلغم، بادنجــان رومــی، خربــزه 
ــز از محصــوالت زراعتــی آن می باشــد. محیــط مناســب  و ترب
ــی  ــز رشــد خوب ــداری نی ــه مال ــر ســبب شــده ک وچــراگاه واف
ــداری  ــروف دام ــوالی مص ــن ولس ــردم ای ــد م ــد.۶۵ درص نمای

هســتند. حــدود ۵۵ هــزار و ۶۵٣ حیــوان )گاو، گوســفند و بــز( 
ــو،  ــو، آلوبال ــود می باشــد. ســیب، زردآل ــن ولســوالی موج در ای
ــوالی  ــن ولس ــای ای ــزه از میوه ه ــز و خرب ــادام، ترب ــاک، ب ن

اســت.
دشــت قلعــه: دشــت قلعــه در شــمال غربی تخــار موقعیــت 
دارد و دارای ٣۲۸.۴۴ کیلومتــر مربــع مســاحت می باشــد. 
۲.۶۶ درصــد مســاحت والیــت تخــار را در بــر می گیــرد. 
ــافی و  ــورای انکش ــه، ۶۲ ش ــکل از ۶۹ قری ــه متش ــت قلع دش
ــت  ــه دارای ٣٣١۷۶ جمعی ــت قلع ــد. دش ــتر می باش ١٠ کلس
اســت. ولســوالی دشــت قلعــه دارای محیــط و اقلیــم مناســب 
ــی  ــوالت زراعت ــف محص ــواع مختل ــج ان ــای تروی در بخش ه

ــت.  ــاعد اس ــًا مس ــبزی کاری کام ــداری، س ــًا باغ مخصوص
تولیــدات عمــده زراعتــی ایــن ولســوالی گنــدم، جــو، جــواری، 
ــادام،  ــز، ب ــزه، ترب ــج، نخــود، زغــر، ســویابین، خرب ــاش، برن م
ــره  ــو و غی ــی، لیم ــاک، به ــوک، ن ــو، امل ــفتالو، آل ــو، ش زردآل
اســت. پیــداوار مهــم زراعتــی دهقانــان ایــن ولســوالی از گندم، 
ــود،  ــز، نخ ــزه، ترب ــاش، خرب ــود، م ــج، نخ ــواری، برن ــو، ج ج
مــاش، لیمــو، املــوک، کــرم، گلپــی، بادرنــگ و غیــره اســت.
ــز  ــه و گ ــنجد، پت ــته، س ــی پس ــای طبیع ــوه ی جنگل ه از می
ایــن ولســوالی ســاکنین محــل امــرار معیشــت می کننــد. ایــن 
ــی گاو،  ــی یعن ــوان خانه گ ــزار حی ــر از ١٠٠ ه ولســوالی بیش ت
بــز، گوســفند اســت. در ایــن ولســوالی چهــار کلنیــک حیوانــی 
بــه طــور شــخصی در بخــش مالــداری عرضــه خدمــت 

می کننــد.
خواجــه بهاءالدیــن: خواجــه بهاءالدیــن دارای آب و هــوای 
ــر  ــرار معلومــات فراهــم شــده از دفت نســبتًا گــرم می باشــد. ق
احصاییــه مرکــزی ســال ١٣۹۵ ولســوالی درقــد دارای ۲۴ 

هــزار و ١۵٠ نفــر نفــوس اســت. 
ــی  ــی آب ــای زراعت ــن دارای زمین ه ــه بهاءالدی ولســوالی خواج
ــه  ــته، ک ــراوان داش ــراگاه ف ــا و چ ــی و جنگل ه ــی دولت و للم
ــر از ١٠٠ هــزار جریــب  مجمــوع اراضــی ایــن ولســوالی باالت

اســت؛ از ایــن میــان، ۴۵۶۷ جریــب آبــی و هفــت هــزار 
و ۲٣۴ جریــب للمــی ۲۸٣ جنــگل و ۷۵۷۴ 

ــد.  ــکیل می ده ــراگاه تش ــب را چ جری
ــوالت  ــن محص ــزاران ُت ــاالنه ه س

ــج،  ــدم، برن ــل گن ــی از قبی زراعت
ــاش، کنجــد،  ــو، م جــواری، ج
ــه،  ــود، پخت ــر، نخ ــا، زغ لوبی
گلپــی،  تربــز،  خربــزه، 
زمین هــای  از  کچالــو، 
ــت  ــه دس ــوالی ب ــن ولس ای

یــد. می آ
گنــدم، برنــج، جــو، جــواری، 

مــاش، لوبیــا، نخــود، کنجــد، 
زغــر، پختــه، میوه جــات تــوت، 

ســیب،  بــادام،  آلــو،  زردآلــو، 
چهارمغــز، انگــور، بهــی، خربــزه، 

تربــز، گلپــی، کچالــو، زردک، شــلغم، 
ملــی، ســیر و. .. تولیــدات ایــن ولســوالی اند.

ولســوالی درقــد: درقــد دارای ۲۷ هــزار و ۹٣۲ نفــر نفــوس 
ــده ی  ــدات عم ــت. تولی ــی اس ــوالی های زراعت ــی از ولس و یک
ایــن ولســوالی گنــدم، برنــج، جــو، جــواری مــاش، لوبیــا، نخود، 
ــیب،  ــادام، س ــو، ب ــو، آل ــوت، زردآل ــه، ت ــر، پخت ــد، زغ کنج
چهارمغــز، انگــور، بهــی، انجیــر، خربــزه، تربــز، گلپــی، کچالــو، 

ــرب، ســیر و. .. اســت. زردک، شــلغم، ت
ــه ١٠٠  ــه فاصل ــه ب ــی قلع ــوالی ینگ ــه: ولس ــی قلع ینگ
ــن  ــاحت ای ــت دارد. مس ــان موقعی ــمال تالق ــری در ش کیلومت
ولســوالی ۲۶١.٣۲ کیلومتــر مربــع اســت ینگی قلعــه دارای آب 
و هــوای نســبتا گــرم می باشــد. قــرار معلومــات فراهــم شــده 
از دفتــر احصاییــه مرکــزی ســال ١٣۹۵ ولســوالی ینگــی قلعــه 

ــت اســت.  ــر جمعی دارای ۴۶٣۸۴ نف
ینگی قلعــه از جملــه ولســوالی های زراعتــی اســت و بــه ویــژه 
در تولیــد انــار و نشــپاتی جایــگاه خــاص دارد. هم چنــان ایــن 
ولســوالی در تولیــد برنــج و گنــدم کــه ازجملــه نیازمندی هــای 

مبــرم جامعــه می باشــد دســت باالیــی دارد.
ایــن ولســوالی دارای جنگل هــا انبــوه مثمــر و غیرمثمــر اســت. 

ــا در  ــن ولســوالی عــام و خــاص اســت ام جنگل هــا پســته ای
ــوالی  ــن ولس ــای ای ــی از جنگل ه ــاب، بخش های ــان انق زم

تخریــب و قطــع شــد کــه نیــاز بــه احیــای مجــدد دارد.
ولسوالی چاه آب 

ــن  ــت. ای ــع اس ــر مرب ــوالی ۷۶۹ کیلومت ــن ولس ــاحت ای مس
ــار  ــی و ۴١۷۶٣ هکت ــن آب ــار زمی ــوالی دارای ۲١۷۴ هکت ولس
ــتر  ــت گادس ــال ١٣۵۶ مدیری ــروی س ــق س ــی طب ــن للم زمی
ــان  ــر درخت ــته و دیگ ــگل پس ــار جن ــزار و ۲٠٣ هکت و دو ه
ــار  ــراگاه و ١۵۹٣ هکت ــار چ ــزار و ١۸۲٠ هکت ــه ه ــی س کوه
بــاغ میــوه و تاکســتان بــوده اســت و ســاحه ی شــهری آن بــه 

۷۹٠ هکتــار می رســد.
ــب  ــوا مناس ــار دارای آب و ه ــت تخ ــاه آب والی ــوالی چ ولس
بــرای رشــد و انکشــاف مالــداری و باغــداری خصوصــًا 
ــده  ــد و تولیدکنن ــی می باش ــاحات للم ــور در س ــای انگ باغ ه

ــد. ــور می باش ــول انگ ــرای محص ــی ب خوب
ــار، زرد  ــاک، ان ــواع میوه جــات از قبیــل ســیب، ن در چــاه آب ان
آلــو، آلــو، شــفتالو، خربــزه و تربــز تولیــد گردیــده کــه خربــزه 
للمــی آن همــه ســاله در حــدود ۷٠٠٠ هکتــار زمیــن کشــت 
می شــود و ســاحه مذکــور بــرای ســال بعــد گنــدم تیــر ماهــی 
ــوردار  ــاص برخ ــت خ ــول از کیفی ــن محص ــردد. ای ــذر می گ ب
ــب  ــن نصی ــه دهاقی ــه از آن ب ــل ماحظ ــد قاب ــوده و عای ب

می گــردد. 
پیشــه اصلــی مــردم چــاه آب زراعــت و مالــداری اســت. عــاوه 
ــه دکان داری،  ــه پیش ــوالی ب ــردم آن ولس ــده از م ــر آن ع ب
زرگــری،  آهنگــری،  دباغــی،  چرم گــری،  مــزدورکاری، 

معروف انــد. بافنده گــی  و  حلبی ســازی 
ــع  ــر مرب ــزار و ۹۷۶ کیلومت ــک ه ــتاق دارای ی ــتاق: رس رس
ــات  ــرای کشــت و زرع نبات ــتاق ب ــم رس مســاحت اســت. اقلی
مختلــف مناســب اســت. خــاک و هــوای ایــن ولســوالی بــرای 
ــر  ــبب اکث ــن س ــه همی ــد. ب ــب می باش ــیار مناس ــت بس زراع
زمین های شــان  از  آنــان  زراعت پیشــه اند.  آن  باشــنده گان 
حاصــات خوبــی از زمین هــای للمــی شــان کــه 
ــی دارد  ــی همخوان ــه زمین هــای آب ــًا ب تقریب
ــی  ــد و یــک بخــش از اهال مــی بردارن
»چــاروا«  و  مالــداری  پیشــه ی 

ــد.  داری دارن
ایــن ولســوالی ۲۵۴ هــزار 

دارد. جمعیــت 
دارای  ولســوالی  ایــن 
هکتــار  هــزار   ۶٠٠٠
للمــی،  زراعتــی  زمیــن 
۴٠٠٠ هــزار هکتــار زمیــن 
زراعتــی آبــی اســت،  در 
از٣٠  بیش تــر  حــدود 
پیشــه ی  مــردم  فی صــد 
مصــروف  و  داشــته  مالــداری 
بــه مالــداری هســتند تــا نیمــه هــر 
ــا  ــا و صحراه ــداران در کوه ه ــال مال س

می کننــد.  زنده گــی 
ــر در  ــال اخی ــه س ــدود س ــا در ح ــا و زنبورداری ه مرغداری ه
ــردم  ــه و م ــج یافت ــابقه تروی ــکل بی س ــه ش ــوالی ب ــن ولس ای
بــه ایــن پیشــه عاقــه زیــاد پیــدا کرده انــد. ولســوالی 
ــی، دو  ــال آب زراعت ــر دارای ١۵ کان ــال حاض ــتاق در ح رس
ــن  ــی، ٣٣ انجم ــف زراعت ــک کوپراتی ــداری، ی ــف باغ کوپراتی
ــه، یــک انجمــن تولیدکننــده میــوه  ــع طبیعــی، دو اتحادی مناب
ــاوس  ــا گرین ه ــات و ده ه ــس لبنی ــز پروس ــک، دو مرک خش

خانه گــی اســت.
در رســتاق ۶٣ هــزار و ۷۹۲ هکتــار چــراگاه موجــود بــوده کــه 
ــر  ــت و بیش ت ــداری اس ــرای مال ــی ب ــب خوب ــتری مناس بس
اهالــی ایــن ولســوالی مصــروف مالــداری و تولیــد لبنیات انــد.
نباتــات طبــی در ایــن ولســوالی از جملــه شــیرین بویه، هنــگ، 

بــوی مــادران، ِزرک و... فــراوان اســت.
ــوده و  ــع ب ــو مترمرب ــگان ۴۷۹ کیل ــاحت کلف ــگان: مس کلف

نفــوس آن، ٣۶۵۹۲ نفــر اســت. 
کشــت زراعــت در ولســوالی کلفــگان اکثــرا بــه قســم 
عنعنــه ای و قدیمــی بــوده دهاقیــن ایــن ولســوالی ۸٠ فی صــد 

از تخم هــای محلــی اســتفاده می نماینــد. 
ــکار  ــات هم ــکاری مؤسس ــه هم ــون ب ــا اکن ــال ۲٠١۲ ت از س
ــداری وزارت  ــروژه ی باغــداری و مال مرســی کورپز، آغاخــان، پ
ــاغ مختلف النــوع ســاخته شــده  ــار زمیــن ب زراعــت، ۵۵۵ هکت
ــد  اســت. ۷۵ درصــد مــردم ایــن ولســوالی مشــغول مالداری ان
و ١۶٠ هــزار حیــوان اهلــی گاو، گوســفند و بــز در ایــن 

ــود دارد. ــوالی وج ولس
ــا داشــتن ســاحات ســبز و بته هــا،  ــن ولســوالی ب ــان ای هم چن
نباتــات طبــی و بــاغ، بســتر خوبــی بــرای زنبــورداری اســت و 
بــه همیــن خاطــر یــک کوپراتیــف زنبــورداری بــه نــام »عســل 
ــاد  ــا ایج ــود، در آن ج ــل می ش ــامل ۷٠١ فامی ــه ش ــار« ک به

شــده اســت.
فرخــار: دارای ١۴۶٠ کیلومتــر مربــع مســاحت و ۴۸۶٣۷ 
ــای  ــل زیبایی ه ــه دلی ــوالی ب ــن ولس ــت. ای ــت اس ــر جمعی نف

ــت.  ــز هس ــیاحان نی ــرای س ــی اش، پذی طبیع
و  معتــدل ســرد  هــوای  و  آب  فرخــار،  دریــای  آب زالل 
بــه  از جنگل هــای طبیعــی  مملــو  کوه هــای ســربه فلک 
ــداری،  ــت، مال ــزوده اســت. در بخــش زراع ــار اف ــی فرخ زیبای
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــای خوب ــداری پیش رفت ه ــاری و باغ آبی
ــابقه  ــد بی س ــتندرد رش ــورت س ــه ص ــداری ب ــص باغ باالخ

ــت. ــوده اس نم
ــاعد،  ــرایط مس ــود ش ــا وج ــوالی ب ــن ولس ــز در ای ــداری نی مال
رشــد خوبــی کــرده اســت. ۷۵ درصــد باشــنده گان ایــن 
ــز را  ــفند و ب ــی گاو، گوس ــوان اهل ــزار حی ــوالی ١٣۵ ه ولس
ــد  ــی درآم ــوالت لبن ــروش محص ــا ف ــد و ب ــداری می کنن نگه

می کننــد. کســب 

ــع  ــر مرب ــج دارای ۲۹٣۵ کیلومت ــج: ورس ــوالی ورس ولس
ــج  ــوالی ورس ــت. ولس ــت اس ــر جمعی ــاحت و ۴۵٠٠٠ نف مس
ــا  ــداری، جنگل ه ــداری و مال ــد باغ ــرای رش ــی ب ــتر خوب بس
ــوردار  ــدی برخ ــام بلن ــور از ن ــج در کش ــای ورس ــت. لوبی اس

ــت. اس
ایــن تولیــد در ورســج از دیرزمانــی بدیــن ســو کشــت 
ــت  ــت کش ــاحه تح ــد. س ــد آن ان ــردم عاقه من ــردد و م می گ
لوبیــا در ورســج ۴٠ هکتــار اســت و مجموعــه ی تولیــد آن ١۴۴ 

ــد. ــال می باش ــن در س ت
چــال: از جملــه ولســوالی های زراعتــی اســت کــه دارای بیــش 
ــی  ــن آب ــار زمی ــی و ۵٠٠ هکت ــن للم ــار زمی ــزار هکت از ١٣ ه
ــی می باشــد.  ــی دوفصل ــن آب ــار زمی ــی و ۲٠٠ هکت ــک فصل ی
ــر  ــزار نف ــاحت و ۵۵ ه ــع مس ــر مرب ــال دارای ٣۲۶ کیلومت چ

جمعیــت اســت.
ــد و  ــات می روَی ــر نبات ــگ، و دیگ ــیرین بویه، هن ــال، ش در چ
ــا را  ــی آن ه ــر فن ــه صــورت غی ــازه ب ــدام اج ــدون ک ــی ب اهال
ــه  ــند ک ــی می فروش ــران محل ــه تاج ــد ب ــدن کاری می کنن کن

ــود. ــه ش ــان گرفت ــد جلوش بای
ــًا ٣۶۴۷٠ نفــوس اســت.  بنگــی: ولســوالی بنگــی دارای تقریب
ــت کشــت شــالی  ــوده قابلی ــی ب ــراً زمین هــای آن دو فصل اکث
را دارا می باشــد برعــاوه هــر نــوع غله جــات، حبوبــات، 
حاصــل  و  روییــده  بخوبــی  را  ســبزیجات  و  میوه جــات 
می دهــد زمین هــای آن اعــم از آبــی و للمــی، جنــگل، و 
ــر  چــراگاه از حاصــل دهــی خــوب برخــوردار اســت. عــاوه ب
آن بوته هــای طبــی از قبیــل هنــگ، چییــر، مصــور، ایرگنــگ، 

شــیرین بویه در ایــن ولســوالی پیــدا می شــود.
ــه در  ــت ک ــار اس ــت تخ ــوالی های والی ــی از ولس ــی یک بنگ
ــی  ــهرت خوب ــگ، از ش ــژه بادرن ــه وی ــبزیجات، ب ــد س تولی
برخــورد اســت. ســبزیجاتش بــه والیــات و ولســوالی ها 
ایــن  اهالــی  اکثریــت  و  می شــود  داده  انتقــال  همجــوار 

ولســوالی مصــروف پیشــه زراعــت و مالداری انــد.
مربــع  کیلومتــر   ۷۹۸,۷۶ دارای  اشــکمش  اشــکمش: 
مســاحت و۵١١۵٣ نفــوس اســت. گنــدم، برنــج، جــو، جــواری، 
ــه،  ــر، پخت ــت زغ ــد، آفتاب پرس ــود، کنج ــا، نخ ــاش، لوبی م
میوه جــات تــوت، زردآلــو، آلــو، آلوبالــو، بــادام، ســیب، املــوک، 
چهارمغــز، انگــور، بهــی، خربــزه، تربــز، گلپــی، کچالــو، زردک، 

ــوالی اند. ــن ولس ــدات ای ــیر و. .. تولی ــی، س ــلغم، مل ش
نمــک آب: ایــن ولســوالی دارای ۵۷۴ کیلومتــر مربــع مســاحت 
و ۲۵ هــزار جمعیــت اســت. اکثریــت باشــنده گان این ولســوالی 
ــک  ــوالی نم ــان ولس ــد، هم چن ــه ی مالداری ان ــروف پیش مص
آب دارای جنگل هــا و چراگاه هــای وافــر اســت. اکثریــت 
زمین هــای ایــن ولســوالی للمــی و قابــل کشــت گنــدم، جــو، 
ــز،  ــار مغ ــور، چه ــیب، انگ ــر، س ــاخل، زغ ــدس، ش ــود، ع نخ

ســبزیجات و هنــگ، چیــر اســت.
ولســوالی هزارســموچ: در ایــن ولســوالی ١۴ هــزار و ۲۷٠ 
ــت و  ــروف زراع ــر مص ــه بیش ت ــد ک ــی می کنن ــن زنده گ ت
ــزار و ۹٠٠  ــه ه ــوالی س ــن ولس ــد. در ای ــرورش حیوانات ان پ
ــن  ــد ســاالنه ی ای ــار زمیــن للمــی کشــت می شــود. تولی هکت

ــود. ــن می ش ــزار و ۷۵۲ ت ــه ه ــر س ــغ ب ــوالی بال ولس
ــوغ،  ــه، ت ــته، ارچ ــارت از پس ــوالی عب ــن ولس ــای ای جنگل ه
ــگ،  ــوان، زرن ــک، ارغ ــادام تلخ ــی، ب ــاک وحش ــکندی، ن ش
ــه شــکل  ارغــی، ارچــه، گــز می باشــد کــه در ســاحات للــم ب
ــوب  ــوه و چ ــل از می ــنده گان مح ــه باش ــده ک ــی رویی طبیع
ــن  ــن در ای ــار زمی ــد. ۹۲٠ هکت ــت می نماین ــرار معیش آن ام

ــت. ــی اس ــته زار طبیع ــوالی پس ولس

تخار؛
 مرکز غله ها و والیت سبز

معرفی یک والیت
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While all plants are ready for hi-
bernation by the onset of the fall 
season, the saffron plant’s vitality 
is enhanced by its beautiful purple 
flowers adorning the fields and giv-
ing tired farmers excitement and joy 
of harvesting crops in the autumn.
Although saffron industry is young 
in Afghanistan and has less back-
ground in specialist manpower, in-
frastructure, facilities and experi-
ence compared to saffron-producing 
and exporting countries such as Iran, 
India, and Spain, but still it is now 
ranked third due to the government 
support, particularly the Ministry 
of Agriculture. Some 7.6 percent of 
the world’s saffron is produced by 
Afghanistan. The excellent natural 
quality of Afghan saffron distin-
guishes our country’s products from 
other countries.
The attention of the Ministry of Ag-
riculture and the efforts of the farm-
ers, despite all the shortcomings and 
problems, especially budget con-
straints in recent years, have made 
the president specifically recom-
mend to heads of foreign states dur-
ing official visits to countries such 
as China, India, Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates to cooper-
ate in the processing, marketing, and 
purchasing of Afghan saffron, which 
ultimately attracted the attention of 

Autumn with Violet Color

those countries and acted on this 
proposal by exchanging trade dele-
gations and concluding agreements.
The launch of the “GI” or Global 
Geographical Indications of Afghan 
Saffron, which has recently started 
with the establishment of a work-
ing association, is another activity 
of the Ministry of Agriculture with 
the assistance of the United Nations 
Food and Agriculture Organization 
(FAO).
With the registration of a product 
by GI, the product would get well-
known in the world market and will 
be recognized as “brand”.
The geographical indication of Af-
ghan saffron also guarantees the 
quality and originality of Afghan 
saffron to national and international 
consumers, enabling private sector 
practitioners to sue abusers in the 
judiciary.

The pursuit of “Accreditation” or in-
ternational accreditation of the Min-
istry of Agriculture’s saffron quality 
control laboratory for exporting in-
ternational certifications is another 
important and underlying measure 
that facilitates the provision of in-
ternational quality assurance certifi-
cates without the huge expenses for 
the domestic exporters.
Including presenting the problems 
and challenges of the saffron indus-
try to the agenda of the Economic 
Committee of the Council of Minis-
ters and preparing and presenting it 
at the Cabinet meeting by Agricul-
ture Minister on June 27, 2019 are 
other measures to support saffron 
producers, processors and exporters.
Laying the foundation stone of the 
“Institute for Research, Training, 
Promotion and Development of Af-
ghanistan Saffron” in Herat to sup-

port the quantitative enhancement 
and enhancement of the quality of 
Afghan saffron and in line with as-
sisting the economic , scientific, 
technical, and commercial develop-
ment and access to global markets 
and to achieve the Ministry of Ag-
riculture’s Irrigation and Livestock 
(MAIL) development strategy is an-
other government’s key infrastruc-
ture measures to support this boom-
ing industry.
Self-sufficiency in saffron bulb pro-
duction fortunately, in addition to 
lowering the prices, has changed the 
mindset of farmers to focus their at-
tention on the production of quality 
saffron, standardized packaging and 
export rather than focusing on bulb 
sales.
Given the aforementioned and fa-
vorable climatic conditions in most 
of Afghanistan’s provinces for saf-
fron production, there is hope for Af-
ghanistan, which currently accounts 
for 3.6% (15.8 tons) production of 
saffron as the third largest producer 
country in the world. With the plan-
ning of the Ministry of Agriculture 
and the efforts of our hard-working 
farmers in the not too distant future, 
Afghanistan will produce up to 50 
percent of the world’s saffron. The 
income of saffron workers (farmers) 
will also increase from 25 million 
USD now to 200-300 million USD.
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