
   كشور اقتصاد به توجه زراعت؛ سكتور به توجه
 زراعتي، محصوالت كننده توليد كشورهاي ساير با مقايسه در كشور اين چند هر. دارد زراعت بخش در فراواني هاي مزيت افغانستان

 بهره داراي موارد ساير و توليد در كاربردي تحقيقات آب، تهية در باال مصارف زراعتي، آالت ماشين كمبود سنتي، ساختار جمله از
 ساير و انار انگور، پسته، زعفران، توليد در را برتر هاي مقام اوقات بيشتر هم هنوز ها چالش باوجود اما باشد، مي پايين وري

   .است كرده كسب زراعتي محصوالت
 هاي قابليت عرصه اين در كه است زيست محيط با سازگار توليد زراعت، بخش در موجود مشكالت با مبارزه مهم هاي راه از يكي

 نباتات كشت و زرع اصالح و زيست محيط به رساندن آسيب بدون زراعتي توليدات عملكرد بردن باال نمونه بطور. دارد وجود فراواني
   .بياورد وجود به بخش اين در گذاران سرمايه براي را خوبي هاي فُرصت توانند مي كه

 اگر كه است كشور زراعتي محصوالت تقاضاي و عرضه براي بازاريابي و بازار مشكالت حل از عبارت عرصه اين در ديگر مهم موضوع
  .نيست هم كمتر نباشد، بيشتر توليد بخش از آن اهميت

 صورت خوب بازاريابي و باشد نداشته وجود مناسب بازار توليدات براي اگر اما آيد، بدست خوبي توليدات زراعتي محصوالت از
   .شد خواهند روبرو زيان با اكثراً و نبرده خود توليدات از چنداني فايدة  زراعتي محصوالت گان كننده توليد نگيرد،

 براي مناسب هاي ستراتيژي داشتن از عبارت نمود، توجه آن به كشور زراعتي محصوالت توليد از قبل بايد كه مهمي نكتة اينرو، از
 از تجاري نام و مناسب و خوب مكان قيمت، موضوع بازاريابي بحث در همچنان. است زراعتي محصوالت فروش و خريد بازاريابي
   .باشد مي برخوردار مالحظة قابل اهميت

 محصوالت براي مختلف ابزارهاي به توجه عدم باشد، مي گريبان و دست آن به افغانستان زراعتي توليدات كه مشكالتي از يكي
 در چند هر. ندارد بازار در شده شناخته و جامع شيوة يك و بوده تنوع فاقد زراعتي مختلف هاي بخش در افغانستان. است زراعتي

 راستا اين در را مسئولين بيشتر توجه ليكن است، گرفته صورت ها تالش و سعي المللي بين و ملي برندهاي ثبت براي مورد اين
   .شود گرفته دست روي بيشتر و بهتر تبليغات و محصول تنوع مناسب، بندي بسته خوب، كيفيت روي آن اساس بر تا طلبد مي

 كه آنجا از بناء. است زراعتي محصوالت و توليدات بازاريابي و معرفي براي مهم عوامل از يكي نيز زراعتي محصوالت عرضة مكان
 به بايد باشد، مي بازاريابي هاي راه جمله از توزيع بخش در محصوالت اين توزيع براي متنوع هاي فروشي عمده و خُرده موجوديت

  .گردد بيشتر توجه آن
 باعث كه است ها نمايشگاه در جديد محصوالت عرضة كند، كمك زراعتي محصوالت بازاريابي در تواند مي كه ديگري ابزاري از يكي

 كننده مصرف هاي نياز با مطابق محصوالت مورد در معلومات ارائه و معرفي. گردد مي جهان در كشور زراعتي محصوالت معرفي
  .باشد مي خارجي و داخلي هاي بازار در رقابت از پر دنياي در موفقيت كليد بهترين گان

 در كه ديگريست هاي برنامه از نباتات آفات ضد هاي ادويه و شده اصالح هاي تخم توزيع و آبياري هاي كانال بازسازي موضوع
 هزار 85 از بيش و نمايد بازسازي را آبياري كانال 180 آينده سال دو جريان در تا دارد قرار كشور زراعت وزارت هاي برنامه اولويت
   .دهد قرار كشت زير را زمين هكتار

 زراعتي هاي زمين تا است الزم روند اين قطع براي كند، مي وارد خارج از گندم تُن ميليون نيم و يك از بيشتر ساالنه كه افغانستان
 زراعتي ديگر محصوالت و گندم و آرد بخش در كفايي خود به نيل براي افغانستان ها پروژه اين افتتاح با و يافته افزايش آبي

  .شود نزديكتر
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