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٢٠٠٨م شده فصلونو عالمي صورتحال ي ترمېناتي طور بانديک ،جيو يتجارتي بائَد   

)٢٠٠٧ نه تر ١٩٩۶ز يارلس کليد شروع ېر شوېت(  
 

 تعارف
 
 ٣٩ف يبر هغه مختصرا ې چ، جامع خالصه ده‘‘٣٩ف يس اے اے بري ایآئ’’  َدزهي جاې سطحی اعلاد
ک د جوارو فصل متعلق خصوصي ټيو يتي او بائي وهلو رواړې د سوکې   کې شوه ـ دړیان کي بښېک

  ـی دی بحث شوېخواص باند
 

 ښې ک٢٠٠٨ په طمع ېدياتي اواخالقي فايماحول ، حاصل شوي معاشي ښې کړک فصلونو په لټيو يد بائ
  ده ـ دی فصلونو کرونده جاري ساتلې ددارانو ديوم زمل نه محريب وسايه،لوي او غرړن وايليم٣ ١٣
شرفت په يم پ ُهښېدانونو کياهم مورډې نورو هک فصلونو په حواله ټيو ي بائې ک٢٠٠٨ نه عالوه ېد

ک فصلونو پيدا کونکو ملکونو په تعداد ټيو يات قابل د ذکر بائيولو نه زټ ښې هغه کې چ، ينظر را
ه بهتري په نظر  ېک فصلونو په کرونده کټيو يقا او نور بائيه په افر نه عالوېد  اضافه ده ـ دښېک
ي ـرا  

 
ل مثال يش اهم مساي ته درېک فصلونو عالمي معاشرټيو ي بائې چی ول،یش رفت ديراهم پډېدا 

 په حواله لي خاتمه او د موسم تبدېلومته خوراکونه دغربت اوي تحفظ او کم قېشيغذا،خوراک او ر
 ې ملکونو کېیک فصلونو کروندټيو يبائ د لو خاتمه په شان ته خپل کردار ادا کوي ـيبعض اهم مسا

 یارولو نويک فصلونو اختټيو ي ـ د بائیل دي مخي سنيو تاري ې چ شو٢۵ سره اوس دوئ تعداد ېاضاف
ک فصلونو ټيو ي بائېد خوند خبره داده چ ۔ار کويي فصلونو عالمي مناظر وسعت اختېد لهر په وجه د

۔ی دی شو٢۵ار کونکو ملکونو تعداد ي فصلونو اختېو او ددړل عبور کي م سنخاصوي ې ک٢٠٠٨  
۔ہاته وينه ز) نيليم٨٠٠(ړکين ايک فصلونو مجموعي رقبه دو بلټيو يل بائومبي ړ ښې ک٢٠٠٨    

دل او دا هدف ي لس کاله اولښېدو کيل ته رس ېومبړ سره ې په حوالېک فصلونو رقبټيو يبائ
 کاله ې درښېن منزل حاصل کوولو کيم بلي په دوې چ، ووی ترالسه شوې ک٢٠٠۵ کال په
ملکونو ٢۵ کولویک فصلونو کروندټيو ي بائې چی سره قابل ذکر امر دا هم دې حوالېدل ـ ديول
 ې توقع ده او په مستقبل کې د اضافې رجحان کې ـ ددی تعداد صرف لس د ملکونوهافتي ی ترقښېک

۔ی مقصد حصول کال هم دیترقي ـ خوشقسمتي دا ده يرس ته و۴٠ تعداد ېبه دد   
 

لکم)وطن(ک فصلونو عالمي رقبه بلحاظ ټيو ي بائې ک١بل ټې  ( رټکين هيمل ) 
ن ،جوار،پنبه،يابيسو کا يامر 62.5

ن ،پنبه،جواريابيسو  ن   ياټارجن 21.0
ن ،جوار،پنبهيابيسو ل   يبراز 15.8
پنبه        ا                  يان 7.6
ن،شلجميابينوله،جوار،سوي ک ا   ېکن 7.6
نايوټر،پوپلر،پټماټ،پنبه،یتا،مرچکيپپ ن   يچ 3.8

نيابي سو    یوراېپ 2.7
ن،پنبهيابيجوار،سو قا    يجنوبي افر 1.8

نيابي سو      يېووراي 0.7
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نيابيسو ا          يبولو 0.6
جوار نيفلپا 0.4

نولهين،کيکپاس،کارش ا     يليرټاس 0.2
نيابيکپاس،سو کو   يکسيم 0.1

جوار  اسپين     0.1
نولهين،کيابيجوار،سو چلي     0.1
نيپنبه،کارت ا      يکولمب 0.1
جوار دوس   ينہ 0.1

کپاس،پنبه     اسوفنايبرک 0.1
جوار  ري پبلک     کيچ 0.1
جوار ه    يرومان 0.1
جوار ال   پرت 0.1
جوار جرمني    0.1
جوار     نيول 0.1
جوار ه    يسلواک 0.1
جوار  مصر 0.1

  
اته رقبه يا زير ټکي ه۵٠٠٠٠ کوم ې لوي ملکونو دي چارلسيد  واالېک فصلونو کروندټيويبائ
   دهړې کرونده کېباند

)٢٠٠٧مس يو جي کالئذماخ(  
 
 

ي کارکردېقه کيافر    
وړغاز وکآک فصلونو کاشت ټيو يسو د بائنا فايه نوي ملکونو مصراو برکود    
 ې چیصده ده ـ دا واحد براعظم دي ف١۴ا ي د دنې مشتمل خطه ده چېن باندي مل١۴ ښېک قايافر

ي او د غذا نه ږ نفوس اوميو دريي او دلته هر ي کې کمښېداوار کي عذايي پځ په ورځچرته ور
 نوي ملکونو ېار کوونکي دديلونو اختک فصټيو ي بائېده چحالي  ـ دلته دا خبره خوشيېمحرومه 
 اتير زيډ کنالوجټيک ټيو ي کله بائې چښې براعظم کې دېعني ـ یقه سره ديتعلق د افر
دولسم کال وو په ک فصلونوټيو ي هغه دلته د بائې چې پور٢٠٠٧ نه ١٩٩۶ ـ یضرورت د

 ېارولو کيخت فصلونو قبول کول او اې ته ددۍ هغوې وو چی شوړی شامل کښېقه براعظم کيافر
صله ېش فيک پنبه افزاټيو ي بائېر باندټکي ه٨۵٠ ښېا ناسو کيکنيا بري ووـ بېرپدلنج يو چي

 ېک فصلونو حوالټيويو ملکونو دبائړ واېت لري ـ د براعظم درياهمريډقه دپاره يبراعظم افر
  ده ـهي حاصلنديسره نما
قه ي او شمالي افرنافاسويبرکقه نه يبي افرقه اومغريقه نه جنوبي افريقه او جنوبي افريز افرينمبر خ

  رهنما ملکونه دي ـېنه مصر خپل خپل خطو ک
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ه ملکونه د ړ واېت لري ـ د ذکر شوي دريجک حثټيرټو اسي ېي لحاظ بانديايع جغرافيقه وسيافر
  شي ـیاروليت اختيل حثډرول ماد  ې خطېخپل
زده يي او د حل اړارکيقه اختيصلونو طرک فټيوينداران د بائيقي زميات افريات نه زي زې چیول

  شي ـړیده اوچته کيغه فاېغ په نې نه نېقيکولو طر
ن يقا نه اهم ترينا د افري کښې ک٢٠٠٨ ده ـ دسمبر ېقه بهتره ثابت شوي دا طرېا کين او انيچ
 کوم د صدر د دستخط د ېن چيي قوانټفيک سټيو ي بائښېکن ي شو ـ په چړک ملک جوټيو يبائ

 ـ د ی ملک دینياهم الطدارول يک فصلونو اختټيا بائويوي وو د منلوربولښېکل کشد وخت نه 
ا اتم ي په حواله د دنېن کرونديابيا د سويوين عالقو سره تعلق واال ملک پوليکا انيني امريالط

 ې ـ دی دښېه حاالتو کات ي نه زیول او پيرايي ملکونو برازاون ـ دا خپل ینمبر ملک د
  ده ـړېده حاصل کيم کش فصلونو نه فاياد آرآر جراثيوس بنټ ېکالونه پورر ډېملک  

 
ي دي ـ ړار کيک فصلونه اختټيو ي بائې چا چیکا نهم ملک دي امر َدنييا الطيويبول  

 ، ايويودامي ،بولي،يېول،پيراين ،برازياټ ـ ارجنیداوار دا شان دير پټکيقي ملکونو في هيد افر
ـ  ن کرلي دييابي آرآر سوېره رقبه باندټکي الکه ه شپیوميوراس بولا،هنديکو،چلي،کولمبيکسيم

ا مختصر طور ير ټکي ه١٢۵ تسلسل  ې داضافښې رقبه کېک فصلونو کروندټيو ي باې ک٢٠٠٨
یر ته رسټکيل هيرائټن يلي م١۶۶ ېباند  ښېک فصلونو کرونده کټيو ي د بائښې ک ٢٠٠٨۔ي

ر ټکين هيلي م١١۴،٣ دا ښې ک٢٠٠٣ ـ یدل ديته رسر ټکي ه١٢۵ دا ۔ی دی راغلیاتواليمسلسل ز
ا د هر يه اضافه ده يمه لو شپېارلسو کالو په موده کير دټکين هيلي م١،۴ نور وضاحت ېوه ـ دد

ش بالکل د يماير پټکيک هيراټبل ده ـ ډ ښې هغه د اصل کېچ، في صده ده ٩،۴ ښېر کټکيه
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 ښېات په درست انداز کي ته زېد ۔دوي ک به مسافري جهاز نمونهې هغېچ، ده ېي سفه غونديفضا
 ١۴٣٧ عالمي نمو ښېر کټکي هيراټ ٢٠٠٨که  شي نو یليل وي مسافر ميېال په يصرف م

 اهم ېه دريت لويار کونکو ملکونو اکثري فصلونو اختې  ددې باند٢٠٠٧ هغه ېلن وو چيم
دل ده ـ د مثال يته رسي سطح ري سره اخېر حوالټکيار ولو شرح د هيفصلونو خوار او پنبه د اخت

 ېا دري یو په دوه ديا يصد مخلوط ي ف٣۵،٣ ېداوار کي پولټ د جوار ېکا کي په امرېه باندپه تو
 ی شو ړیت سره مخلوط کيو خصوصيصد ي ف٢٢ات واه فصلونه وو صرف يک خصوصيراټس
 ووـ
 ېن سره د فصل متعلق توقع ده چيات حامل اته مختلف حيک جوار مختلف خصوصټيو يبائ

صده نه ي ف٩٠صرف دوه کاله  ورستو وخت نهېد  دېعني شي ـ يزدي به دا کمرشالښې ک٢٠١۶
ات يصد نه زي ف٩٠ ېقه د قومي رقبيا ،جنوبي افريليرټکا اسيک امرټيو ي شان بائید رقبه ديزا

ات     يه دوه مالو شوي خصوصي لويې سره ېک دټيو ي ـ دغه شان ته بائی خور دېرقبه باند
ش دپاره يداير نمو پټکيرائل هټ او دا ی دی شوړت جوين خصوصي اهم ترښې کوال فصلونو

۔ی دمناسب   
 ېنا اضافه شوُ ٧۴ ېارولو کيکنالوژي د اختټيک ټيوي بائی زرعښې کهټين په ٢٠٠٨ نه ١٩٩۶
ي ـ په نظر راېده چ  

 نيلي دوه مېارلس کالو کير شوي دير رقبه تټکيک فصلونه مجموعي هټيو ي بائښې ک٢٠٠٨
   ۔ دليي تہ رسرټکيه
 ښېن په سفر کيولو وو او د بل ملدو ته د فصلونو لس کاله لي رسېن پوري ملې نه مخکېدد

ي کاله ولېصرف در ر ي ترقي پذ١۵ ې ملکونو ک٢۵ار کونکي يک فصلونو اختټيو يدل  ـ د بائي
  ـیا سره ديدي او د لسو ملکونوتعلق د صنعتي دن

 ېعنيا ړکينه ايليم٢ ښېارلسو کالو کير رقبه دټکيو مجموعي هک فصلونټي د بائو ې ک٢٠٠۵په 
 ملکونو ته لس ې دېدو کين ته په رسيليو مي ښې نه مخکېره نه پورته شوه ـ ددټکينه هيلي م٨٠٠

 ی اوس دا توقع کول۔ پوره شوېن سفر صرف په دوو کالو کيم ملي وو ـ بل دویدليکاله وخت ل
ات شي ـير نه زټکين هيلي مې به درې پور٢٠١١ ېشي چ  
 اهداف د پلوپمنډن يلي هغه د مېي چير ته اورسټکين مجموعي هيلي م۴،٩ ې پور٢٠١۵

 شو ٢۵ ريا شمي دعداک فصلونو کاشت ملکونو تټيو ي د بائښې ک٢٠٠٨ ـ په کال یحصول کال د
۔ر او لس صنعتي ملکونه ديي ترقي پذ١۵ ښې کې په هغېچ    

 
ی دېب داسيکونو ترتات کاشت کونکو ملين نه زيليومي   

 ٣،٠ن ي ،چ٧،۶ا ې ،کن٧،٨ا ي ان١۵،٨ل ي،براز٢١ن ياټر ،ارجنټکين هي مل۶٢،۵کا يامر
ر ملکونو يارولو د ترقي پذي فصلونو اختېر ـ ددټکين هيلي م١،٨قا ي او جنوبي افر٢،٧ یوراې،پ

  اهم کردار ادا کوي ـېار کيپه اخت
 په ې ددېصده وه چي ف٢٣ دغو شرح ٢٠٠٧ په کال ښېا کي انېادولو قابل ده چيدا خبره هم د 

 ملکونو ١۴ار کولو واال باقي يک فصلونو اختټيو يـ بائ هړه کړشن ته لويلورم پوزا ينيوجه ک
ک ري يناماسو،چيا،  برکين،چلي،کولمبيکو،اسپيکسيا،ميليرټن،آسيا،فلپايويوي ،بولراي پېک

 د فصلونو مضبوط ښې کې او مصر شامل دي ،داي،سلواکنيال ،جرمني ،پولا،پرتيپبلک،رومان
نا  ٧۴ د شرح  نمو ې کني په م٢٠٠٨ نه ١٩٩۶ ـ ی فصلونو د بهتر مستقبل شان دېنمو دد

۔کنالوجي دهټين ي سره اهم ترې حواله ترقي د حالکنالوجټي دا د زرغي بائوې ده ،چېاضافه شو  
 فصلونو ېد  دې چی دا هم نشان دې خبرېکنالوجي انتها کولو ددټيندارو دا ي د زمېا کي دنېولټ

 ـ دا شرح وړ کهتر السرام ندار په سماجي ،معاشي ،معاشراتي آي زمېجه کيارولو په نتيپه اخت
 سره مل دا خبره هم ېجه ده ـ دي د اعتماد نتې باندکنالوجټيندارانو د يا د الکهونو زمينمو د دن



ې د جيناتي فصلونو عالمي صورتحال ٢٠٠٨  په تجارتي ل ک
 

 7

ات منافع او ياده منافع او زي زړکيوار في اداي د فصلونو انتظامات کم خرچي پېي چيکاره ک
ک ي شرښېانو استعمال په شان د مستحکم زرعي عمل کينجي مار کم دوايمعاشي ماحول او د چ

  ـید
 ړی شورو کې باندېمانېک فصل آر آر شلغم تجارتي پټيو ي بائښېا کيکا او کني ملکونو امرېدد 

 شو ـ
 ښېکا کي امرې باندېمانيومبي وار عالمي پړلغم م کش شيک فصل آرآر جراثټيو ي بائښې ک٢٠٠٨

 ې شو ـ قابل ذکر طور باندړیش کې پې تجارتي طور باندښېا کيني کې باندېمانينسبتا کم پ
 ۵٩ر رقبه نه آرآر د شلجم کاشت رقبه ټکي ه۴٣٧٢۴۶ ولټي  کې د شلغم د کروندښېکا کيامر
 کال ېومبړ ې فصل د کروندې ددې ک٢٠٠٨  کوم په کال ېره ده چټکي ه٢۵٧٩٧۵ا يصد يف
ک ټيو يصده شي ـ بائي کاشت به نوي فې ددې توقع ده چښې ک٢٠٠٩ وو ـ په ی شوړی کښېک

ک ټيو ي بائښېرو ملکونو کډېا په يدن و اهم دي سره ی احوالې ،کروندہ دینشلغم کرونده د
  ـی دښېخري مراحل کآاري يات دا خپل تيخصوص

 په نورو ملکونو په تجارتي طور ښېا کيليرټل او آسيا،برازينافاسو،بولويه ملکونو مصر،برکپن
  ـی دی شوړیش کې پېباند

 
 هغه ېي دي چړل هغه فصلونه متعارف کومبي ړا يليرټل او آسيا،برازيويافاسو،بولينيمصر،برک

 ښې دي ـ مصر کی شوړیش کې پې په تجارتي طور باندښې په نورو ملکونو کېاندړ نه وېدد
 آرآر ښېا کيويي او په بولټ پنبه بي ښېنافاسو کي شوي دي ـ برکړیرف کي جوار متعاټبي 
 متعارف ښېک فصلونو په هغو ملکونو کټيو ي شوي دي ـ بعض اضافي بائړین متعارف کيابيسو
ک فصلونه په هلته کرونده کوول ـ مثال ټيو ي بائر نوېاندړ نه وې چرته ددې شوي دي چړیک

  شول ـړیل متعارف ک یومبړي ټنوال بي ي کښېا کيليرټي او په آسټل جوار بي يبراز
 

 ې خبره ده او ددهټغ یئارول انتهاي اختېک فصلونو عالمي طور باندټيو ي بائی لو٢٠٠٨په کال 
مه يفصل د نو شروعات په در ې کوم دد ې چې کالو کہ دوې راتلونکې شي چیدي توقع کېخبر
  کالونه دي ـ٢٠١۵ نه تر ٢٠٠۶زه ي کللس

ک ټيو ي د بائښې په اوولسو ملکونو کښې ک٢٠٠٨ په ۔یه انتهايي شاندا وبي نو کارکرددده فصلو
ه ړره کرونده کډېي نهه ملکونو ټ پنبه بي ښې په شان لسو ملکونو ک٢٠٠٧فصلونو کرونده وشوه ـ 

 بي ښېکا کين او امري نه عالوه په دوه ملکونو چېنوال کرونده شوه ددي کښې ملکونو کېاو در
  شوه ـی اوکرلتايي پپټ
 بي ې سطح باندې هم په د۔ شوهړیکونوال کرونده يي کټ بي ښېا کيا او کولمبيليرټ ملکونو آسېدد
۔ اوشوېکا کي کرونده په امریهيټک الفاالفا او د بټيويلر او بائيي پوټ  
 

تي قبولې فصل په سطح باند  
ا د ير ټکين هيلي م۶۵،٨ هغه ې دا چ،ن فصل ووين اهم تريابيک سوټيوي بائښې ک٢٠٠٨ کالپہ 
 ېک جوار وو چټيو ي نه وروستو بائېط وو ـ ددي محېصده بانديف۵٣ ېک د عالمي رقبټيويبائ

 ١٢ ېعنير ټکين هيلي م١۵،۵ک پنبه په ټيو يصده ،بائي ف٣٠ ېعنير ټکين هيلي م٣٧٣هغه په 
 په ې رقبیم عالهک فصلونټيو ير او بائټکين هيليم۵،٩نوال يک کټيوي او بائې باندېصده رقبيف

صده وو ـي ف۵لحاظ سره   
 

تي قبولېت بانديت په حثيخصوص  
 دا خبره يېارلسو کالو تجزي د دېورپ٢٠٠٨ نه تر ١٩٩۶شن يزيک فصلونو کمرشالټيويد بائ
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 ېارونکي خوبي ده چيات اختيولو نه زټ د م کش خوبي فصلونو جراثې ددې ده چړیانه کرو
 ېر باندټکين هيلي د ماوصد يف۶٣ر، ټکين هيلي م١٢۵به ک فصلونو عالمي رقټيوي وجه دبائېپه د
  شوه ـړین،جوار،پنبه او الفاابفا داخل کيابيسو
 ښې کې عالقيې فصلونو لوېم کال دديات په دويالو شي خصوصي مېو په دريوپه دوه او ي

 نه پس د ېصد دديف٢٧ ېول رقبټک فصل ټيو يا عالمي باير ټکين هيلي م٢۶،٩ شو ـ ړیخورک
  نه ساتل خوبي ده ـنجويچ

 ښې ک٢٠٠٨ او ٢٠٠٧ل مصنوعات يراټ کي مشتمل شرح نمو سره سلېر باندټکين هيلي م١٩١
نجو يصده د چيم کش فصل نهه في جراثښې که په مقابلې دد، دهین خوبيزرفتار تري شوي تیکرل

ش ياک فصلونو افزټيويرائيل سره بائټ کټې سښېک فصلونو کټيصده وو ـبائيوي فنه مراد شپ
ن يال فصلونه به اهم تراات ويولو خصوص يې سره ېه او د مستقل رحجانت حوالړصله وکېف

کوي ـ وضرورتونه پورهړندارانو او د استعمال کوونکو د دواي هغه د زمېوي چ  
 

کو،جنوبي يکسيا،ميليرټن،اسيا،فلپاېنيکا،کي مرښې کې هغې چړیارکيدا فصلونه د لسو ملکونو اخت
رملکونه شامل دي ـي نه عالوه اوو نور ترقي پذېن او ددياټااوارجني،چلي،کولمبقه،نهدوراسيافر  
ن يلي م٢١،٨ ښې ک٢٠٠٧ نور ملکونه هم شامل شي ـ ښې کې دښې په مستقبل کې چید ديام
ښې ک٢٠٠٨ا به کال ي بې وه چې واال فصلونو کرونده شوښ خوډو ې باندېر رقبټکيه   

ن يزتري تارکولو وااليم کش جوار اختيجراث  Double slicked with pest resistance  
 ښې ک٢٠٠٧ هغه په ېه چړار کيو په دوه اختي ښې په مقابله ک٢٠٠٧ن د ي هغه فلپايخوبي ده چ

صده شوه ـي ف۵٧ ښې ک٢٠٠٨صده او يف٢۵  
 هغو ته ېک جوار چټي سره بائيونډن کوي جنجي مارنه مزاحمت اته مختلفيو د چم کش ايجراث
دو امکان ي د جاري کښېکا کي به امرې پور٢٠١٠ د ی دی شوړیم نوم ورکيي اټ وکسټ ټسمار

نجي نه يم کش او د چي جراثښېات واال مصنوعاتو کي خصوصډو به د ښې په مستقبل ک۔ید 
Double flu out put trial   & agronomic input trait ښېمحفوظ فصلونو ک   

 یامن اټن او وټي پروښېجو کين ورولل او يت ٣ا ي اومښېن کيابي مشتمل مثال سوېباند
  ـیدو امکان ديانو شامل کيخوب

وال طور ړي تعداد نېن اضافه وشوه د هغيلي م١،٣ ښېندارانو تعداد کي د زمښې ک٢٠٠٨په کال 
ا يصده ي قابل ذکر نوي فښې کې په د،ن او شويلي م١٣،٣ ښې ملکونو ک٢۵ات شو ـ ي زېباند
  ـی مشتمل دېندارانو بانديو زمړنو وب ملکوين د غريلي م١٢،٣

ن يلي م١،٣ ښېندارانو په تعداد کيده اوچت کوونکو زميک فصلونو نه فاټيوي بائښې ک٢٠٠٨
 نه ٢٠٠٧ د ېعني ١٣،٣ ښې ملکونو ک٢۵ات شو ـ ي زې عالمي طور باندد تعداېاضافه وشوه دد

و ړب ملکونو ويلق د غرن  تعيلي م١٢،٣ا يصده ي نوي فښې ک ديه پ۔ېات شو دين زيليدولس م
کا او ي د صنعتي ملکونو مثال امرې چی دا توازن موجود دښې کېپه د دارانو سره وو ـيزمن
ه ړن واياټل او ارجنيب ملکونو مثال برازيندارانو سره د غرين لوي زميليو مي ښېا کينيک
ي پنبه کرلو ټي ت د بي اکثرښېک ندارانوي زمېل نه پاتيه او د وساړنداران هم شامل دي ـ وايزم

ا ين انيلي م۵،٩ي پنبه ،ټ ینداران بين زميليم٧،١ن نه ي چښې کې په هغې  چ،نداران دييواال زم
ک پنبه ،جواراو ټيويقه بائي د جنوبي افر،ي جوارټداران بي ين دوه الکه زمي د فلپا،ي پنبهټنه بي 
 ښېافته ملکونو کيترقي   و نو اته ۔ کري،شامل ديې ېندارددي هغه اکثر زمې چ۔ن دييابيسو

نداران شامل دي ـيار زميک فصلونو اختټي بائيوښې ک٢٠٠٨  
 ېا سره تعلق لري چي تعداد د انیدارانو لويده اوچتونکو زمني فصلونو نه فاې ددښې ک٢٠٠٨
ه ـړي پنبه کروند ه وکټندارانو بي يد زمين مزيلي م١،٢هلته د   

ک په ټيئوي ـ دبایات دي زې کې په مقابل٢٠٠٧په کال صده ده ـ دا تعداد ي ف٨٢ هغه د کل پنبه ېچ
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ک فصلونه په ټيوي ـ بائیو اهم قدم دي طرفه هپمدني دغربت ختمولو آندارانو ي زمېوجه دد
  مقاصد په حوالهېمنيپولډن يلني مې پور٢٠١۵ نه ٢٠٠۶  ښېي کيمه دهايشن په دويزيکمرشال

صده کمي کول دي ـي ف۵٠ ېښ غربت کې پور٢٠١۵ هدف ې دهغېه شاندار دي چې سې  
 ېدي فصلونو نه فاېد نداران به ديل نه محروم زميب او د وسايات غرين نه زيليلس من دہ يدہ چ

ال شي ـااوچتولو و  
 شمالي صوبو  شپپه نيچد  ې دا ذکر شوي دي چښېع شوي مقاله کي شاښې ک٢٠٠٨  کالپه
  نانجو په وجه لس ي د چښېال پنبه ک قابو کولو او د استعمېنجو بانديي پنبه په چټ د بي ښېک

ه  نه عالوه په نورو فصلونو هم ېاطالق سره د پنب ې نه عالوه دد ېد کمي باعث ده ـ دد
 او نور فصلونه شامل دي ـ د ېنير ،سبزټن،غنم،ميابي جوار،سوښې فصلونو کې په د۔ دهېتسويپر

 مشتمل ېر باندټکين هيلي مېاو درندارانو يلن زميه م پنښې صوبو ک په شپښېپنبه په مقابله ک
 د ې د کروندېنه ده او دديليم٢٢ رقبه ېي ـ ددي کرل کې باندېه رقبيدي ـ د فصلونو په لو

افت په دوه وجوهاتو دپاره ي دا درې چی دا وايټ رپوری ـ د ابتدايین ديليه مندارو تعداد پنيزم
 یدياثرات نه عالوه نور هم شاندر که  ې په فصل باندېي پنبه د پنبټ بي ې ـ اول دا چیاهم د

ه او د ړ واې شي چرته چیلي هم ازماېا بانديافت د نورو ملکونو مثال اني دا درېشي ـ بل دا چ
  ۔ارويي انتظام اختې د کروندډو قسم ېنداران ددغيل نه محروم زميوسا

 
ي ـيالي پنبه استعمټ قابوکوولو بي ېنجو باندي په چېن په شان ته د پنبيدلته د چ  

 
 ٧،۶ات دا ي نه ز٣،٨ ښې ک٢٠٠٧ندارانو يه زمړن وايليه م  پنښې ک٢٠٠٨ په کال ښېا کيان
صده ي ف٨٢ ېعنين شرح ياته تريارولو زي اختې هغه ددې چ،ي پنبه د کرلوټ بي ېر باندټکيلن هيم

ط اندازه و اوسيا هم ي شي ـ خو بیديل کينجو د نفوذ د شرح او مقامات تبدي د چېدي فاېد ده ـ د
کولو ړنجي ميصده اضافه وشي ـ او د چي ف٣١ به ښېندار په فصل کي زمیوکړو وي ېداده چ
ا دوه يصده ي ف٨٨ ښې منافع کې په د ،صده کمي راشي ي ف٣٩ به ښې به استعمال کښېانو کيدوا
  ـید دي امېر د اضافټکيالر في هډکي يم سوه امرين
ندارانو د يي پنبه پيدا کوونکو زمټدارانو په نسبت بي يدا کوول زمي پېتي پنبي نه عالوه د رواېدد

 بهتر ښېش کيداي د ماشوانو پښې کې هغېي ـ چکاره فرق را به ښې کانه دا خو زند
 ماشومانو په ې اضافه او داسښېدو تعداد کې د داخلښېسکول کا د ماشومانو په ۍ ددو،سهولتونه
  ـیي کیولل ېکټي چا ته ضرور ې به اضافه وي چښېتعداد ک

ارکونکو يي پنبه اختټ مطابق بي ې مطالعېويد مرکزسي يزرعي پالد ني يچد  ښېن کيچ
په استعمال انويدوانجوماري د چېصد اضافه وشوه چي ف٩،۶ ښېل حاصل پيداوار کوټندارانو يزم
شووه ـ وصده کمي واقعي ف۶٠ ښېک  

 ښې کمدن په آې ـ هم ددوتليپرهم ات مثبت اثرات ي د صحت او د ماحول باندےندارانوياود زم
کاره اثر اوغورزول ې باند په زندې ددېه چن اضافه وشوه ـ  لکه ہالرډکي ي  امر٢٢٠   
ن يلي م٧،١ ښېن کي چ۔ه وهيوميالر ډو يندارانو امدني ي زمې ددې نه مخکې ددېه چنلکه 
  ـړې کې راغونېدي فاه ني پنبه د فصلټندارانو د بي يلو نه محروم زميب او د وسايغر

 ښېا ک په رې د هغې چښېو مطالعه کي یدونکيع کي شاښې ک٢٠٠۵ په کال ښېقه کيجنوبي افر
ق ي فرېومبړدار شامل وو ـ يزم  کمرشل٣٣ندارانواو يلو نه محروم زميه او دوساړ وا٣۶٧
اهر  معلوماتودا ظې وو ـ ددړیم کي سره تقسېداوار حوالي جوار د پې زمکه باندهو خشکاز يزرخ

   ۔ ووېات فصل حاصل شويصده زي ف١١ي جوارټ بي ښې مختلف زرعي حاالتو کېکولو چ
صده کمي ي ف۶٠ ښېکانويدوالوړنجو ميجر  او دټکين في هټرک يټ م١٢،١ن نه ټرک يټ م٣،١

 ښې وه ـ د باران مناسب مقدار په صورت کیمدني حاصل شوآرټکيالر في هډ ١١٧ وه او یراغل
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   وه ـیات غله حاصل شويه زصده ني ف١١ي جوارټبي 
 ې وو چیربچت شوټکيالر في هډ د ښېکانويلودواړنجو ميچ راودټکين في هټرک يټ م١،۴ نه ٣،١

  وه ـی حاصل شویمدني اضافآر ټکيالر في هډ ٣۵ نه ېصده برابر وه ـ ددي ف۶٠ت هغه ال
 ـ د ړې حاصل کېديندارانو د جوارو د فصل فايب زميه او غرړ کم ازکم دوه الکه واښېن کيفلپا
 په ٢٠٠٣ او ٢٠٠ مطابق ېو سماجي اومعاشرتي مقالي یدلي کې بانېندارو په زنديو زمړو

 في ١۴٨٢ ښېندارو په خشک موسم کيب زمي کوونکو غرېي جوارو کروندټ بي ښېدوران ک
مدني حاصل شوه ـآر اضافي ټکيه  
 

 نظرکوولونه ې جدول باند٢٠٠۵ او ٢٠٠٠۔ہالراضافي امدني حاصل شوه دډکي ي امر١٣۵با يتقر
 نه ٢٩ ښېصده او د باران په موسم کي ف١۴ ښېي جوار خشک موسم کټ بي ې شي چیاندازه کول

 د ښېو کټ کوم پېت مجموعي مطالعه جات چي شي ـ بحثیديصده د اضافي امدني باعث کي ف۴٨
 سره د نورو عوامل ېي د جوار حوالټ نه عالوه بي ې ده ددېول شوداوار اندازه ليمجموعي پ
ندارانو ي د زمښېن کيي جوارو فلپاټ بي ې چی دیق شوي خبر تصدې ده ـ ددې شویولاندازه ل
ي ـخي دي پراثرات  ه ښې کپه زند  

  
قه سرکرده ملکونو يل او جنوبي افرين،برازياټا،ارجنين،اني چه ملکونې النده لوي او ترقپن
رو ډې ـ دا ملکونه د نورو ی سره دنو مختلف براعظموېا دري تعلق د دنې شامل دي او ددښېک

 به ېدي بها فاې بیک فصلونو نه حاصل شوټيويي ـ د بائړيب باعث جويملکونو دپاره د ترغ
ه کاري ي مضبوط سرما۔ شيیک فصلونو په حواله کولټيم او دبائيوياسي عزاي د مضبوط سۍدو

ده ـاهم هم   
 د ېر ملکونه چيه لوي ترقي پذي پرعزم پني انتهاېښ په باره کک د فصلونو دترقټيويدبائ
ا ين او انيا نه چيشي براعظم اښې  په دغه کیو مختلف براعظمونو سره دي تعلق د درۍهغو
 ملکونو ېقا شامل دي ـ ديقا براعظم نه جنوبي افرين او افرياټل او ارجنيکا نه برازيني امري،الط
ن ي بل١٫٣ نه ښې کۍ مجموعي ابادېروي ـ دديوند تبادي ژآصده ي ف۴٠ا ين ي بل٢۶ا ي د دنښېک

ل نه محروم يه او کم وساړ واښې کې په هغې ـ چی انحصار زراعت پوره دېمکمل طور باند
ن ملکونو له يه اهم تر پنېي کوي ـ په دندي نماۍن اباديب تريا د غري  دا د دن۔نداران دييزم

۔يي مثبت اثرات مرتب کېا باندي دنېولټارولوپه وجه په يکنالوجي اختټيويطرفه زرعي بائ   
 ملکونو ې ددې ده چی شوړی نه اخذ ک٣٠ف ي برېزيلي جايه ملکونو په حواله سره تفص پنېدد

شن حواله سره هم معلومات درج دي ـيزيک فصلونه کمرشالټيويله طرفه بائ  
 

ار انتهايي ي معترقق او د ي سره تحقې په حوالکنالوجټيويک فصلونو بائټيويي ملکونو د باې دد
 دولس خکي مني چښې ک٢٠٠٨ ـ په کال یار مطابق دير القومي کمپنو د معي ـ او دا د کثی دیاعل

ر ين وزي اظهار د چې دهغېه چړ عزم اوکۍه کاريالره سرماډکي ين امري بل٣،۵ دپاره موديکاله 
 سره د حکومت ېل حواکنالوجټي ې ،ددی کونسل مشر هم دټينه د اسيني کابيچ  دېنجائو چيو

 اقداماتو او کنالوجټينس او ي ته د سال حل کولو دپاره مونيذکر د غذايي مسا ميعزا
 خطاب ېي ،، باندړ اعتبار کول به غواېم فصلونو باندي اعتماد او جي اې باندکنالوجټيويبائ

ربراه  سټوټيي ټکنالوجي انسټينس بائيويکلچرل سايريمي آف اي اکېني چل چي اووښېکولو ک
لنج نه ي غذايي چېواله سطحه باندړي نېل چي اووښېدي خطاب کي کل هوانافنډر ټاکډ

  ـیم فصلونو استعمال ديعه د جي ايدل واحد ذريخالص
م ياسي عزايک فصلونو دغه قسم د مضبوط سټيي سلوا هم دبائيوډنويس انايل صدر لويد براز

 سره منسلک مصنوعاتو دپاره د کنالوجيټک ټيوين په طرز مختلف بائيو ـ هغه د چړاظهار وک
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 په ېقي اداريل زرعي تحقي عمل د برازاه ـ دړ وعده وکورکولو د ن د طرز د سرکاري فنيچ
 ٣٠٠با يک فصلونو دپاره تقرټيويه بائا پني ده ـ دغه شان انښې په مراحل کۍعه د منظوريذر
 کرولو واال بي ښېکاري شعبه ک سرېومبړ ښې کېه کاري کوي ـ په ديالر سرماډکي ين امريليم
 چدر یر پټاکډر ي وزېخزان  دۍم دهغوياسي عزاي سره د مضبوط سېسم فصلونو حوالقي پنبه ټ

ل ـ هغه يل اووي مو اهم سنيي ته ټ د هندوستان بي ۍ هغوې پکېي چيان نه ظاهري بېرام دد
 ېي پنبه حوالټـ د بي  یت اهم دي استعمال نهاکنالوجټيوي زراعت دبائېه چړته کايدا خبره ز
 نور ې استعمال دکنالوجټي ې ددې چی دې خبرې خو ضرورت دد،دل شوي دييه ک ېسره چ
 ښېا کين او د اني جنوب اشتراک چېدا هم قابل ذکر خبره ده چ  هم وشي ـښېي اجناسو کيغذا
  هم موجود وو ـېمخک
 ړی متعارف کيي پنبه مارکټي شوي بړارکين تيداکوول نه قبل د چيي پنبه پټ بي ښېا کيپه ان

ک فصلونو د کم خرچ او د ټيوي ـ دبائیه قدم دو يخ ته ړي اهم او نوي ايشو ده او دا انتها
 یاسيت په وجه  بعض عالمي سي د کمي صالحښېل کي سره بعض مساېات حواليلړماحو
  ـی دړې اظهار کاسي پشت پناهي دپاره د سکنالوجټيويمونو د بائيتنظ

 
ک ټيويل دبائومبي ړ دارکان په اجالس ۴٨ ی شوښېدو کي په ثوکاشښې ک٢٠٠٨ یجوال

ک ټيوي شي دبائی تحفظ په حواله اهم کردار ادا کولیم شو ـ دا فصلونه د غذاييت تسليفصلونو اهم
 ې اضافښېداوار کيزرغي پ’’: ه دا شان وهه ي د سربراهانو اعالمي د جي اېفصلونو په حوال

 په  ،مونی راوستو ضرورت دۍزي د تښې کق و ترقي تحقښې کنالوجکټيدپاره نوي زرعي 
عه د ي په ذرکنالوجټي بايوښې کې په هغېج به کوو چيه جاتو ترويني رسک تجزي مېنس بانديسا

اري شامل ده ،،ي تقسمونوتخمونو د   
 

  اهم ښېدو کي بحران نه خالصی د غذاښېا کيم فصلونه دنيا یجان مطابق يشن د بي کمنيورپيد 
 ړیت زور ورکيک فصلونو په اهمټيچ او د بائوياويبلډ شي ـ عالمي اداره صحت  اداکوليهحص
داواري نظام يانو واال او پي خوبتاي زښې دا فصلونه د عوامي صحت په شعبه کې چې ،ولید
 ښې ک٢٠٠٨ په کال ښې اوو ملکونو کولوټن په يونيورپي يد  ۔ دهدلےيرزوجہ   کارکردښېک

صده د ي ف٢١ ښېر کټکيو الک هيت مجموعي ي ده ـ بحثې اضافه شوښېداوار کي جوارو پيټد بي 
  باعث ده ـېاضاف

 
 ې باندېمانيي جوار تجارتي پټ اووه ملکونو سرکاري طور بي ښې ملکونو ک٢٧ن  ديونيورپي يد 

 ٨٨۶٧٢ رقبه هولټي فصلونو ټ بي ښېوو ملکنو کان دا يونيورپي يد  ۔ دهړیصله کي فېد کروند
صده کال په کال ي ف٢١ دا ېر شوه چټکي ه١٠٠٧٧١٩ دا ښې ک٢٠٠٨ په کال ۔وا شوهير نه سټکيه

 ېب په ديورپي ملکونو ترتي اووه ې په حوالېر رقبټکي هولټي جوارو فصل  ټ یاضافه ده ـ ب
ه ـي او سلواکنيال،جرمني ،پوله،پرتي پبلک،رومانیک رين،چي ـاسپیول دډ  
 

تونو حامل يمت صالحي پش قد تي هم جهتي شمولښېک فصلونو کټيو يبائ د ښېعالمي استحکام ک
  ـید

 یانولي ب داسے شان مختصرداراو مستقل ترقيپا  داښېپه عمل ک تيک فصلونو شمولټيويد بائ
  شي ـ
  ورکول انو تحفظ او ارزاني غذای  د غذاي١
اتي تنوع حفاظتياتي   د ح٢  
  حصه او په غربت د کمی لو  ٣
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   کميښې کني پرټاتي فوي ماحولیرع   ز۴
   کميښېسونو اخراج کين هاوس ير کمي او ښې کليي تبدي   فضا۵
  حصهښېاري کيو قبول نه تي   ارزان بائ۶
  حصه ـښېد کي    مستحکم معاشي فوا٧
 
 

  حصه ـې ک د فراهمېانو ک غذایغذايي تحفظ او ارزان
ر زرعي ټکين هيليم ١،۵ ښېه ک په ېکنالوجي ده چټي د بچت کولو ېک فصلونه د زمکټيوي بائ

 یدونکړي بند کوولو باعث جوېلودخاصن اود ت موجودهي صالحداواريي پاتي زېزمکه باند
 شي ـ

 
اتي تنوع حفاظتياتيد ح  
 ښېز کي په کلښېر ملکونو کي شي ـ ترقي پذیدلړياتي تنوع جوياتيا حيي ټايورسډ بايو ښېو کلن
ک ټيوي بائې پور٢٠٠٧ نه تر ١٩٩۶ي ـيالتو خاتمه کنک د ډ تنوع نه اتيياتين حيلي م١٣

 سره ې ـ هم د مستقبل په حوالی دړی بچت کېر فصلونو د زرعي عالقټکين هيلي م۴٣فصلونو 
تونو موجود دي ـيد صالحي مزېپه د  

 
  حصهې او غربت په کمي کېلو
 ٢٠م ي دو۔ مشتمل دهېدارانو باندني زمې زمکېه او بړصده واي ف۵٠ ۍبادآن يب تريا غريددن
 دارومدار  زمکه خلق دي د چا د زندې ب۔دونکيي اوسښېب خلق کلي والو عالقو کيصده غريف
ي  رای کمې اضافه سره غربت کښې کمدنآندارانو په يب زميد غر  ـی دې په زراعت باندېچ
ن،او جنوبي يا،چي انښېر ک مشتمل ده ـ دنن په دوې باندۍبادآب يصده غري ف٧٠ا ي دا دنې چې ول
ب ينه غريليک جواردولس مټي بايئوښېقه کين او جنوبي افريک پنبه ،فلپاټيو ي باښېقه کيافر
شن د يزيک فصلونو د کمرشالټيوي او دا عمل د بائی دړی انقالب برپا کې کندارانو په زنديزم
 ې حوالې شي ـ دیدي کی سره جاري پاتېقي شاندار طرې پور٢٠١۵ نه تر ٢٠٠۶ يې دهاېميدو

ب ين غريلي م٢۵٠ ښېا کيشي داپه اېچ ،ت حامل ديي خصوصي اهم َدېجيک ورټيئو يسره با
 امدني ۍ فصل کري او ددوېر باندټکيم هيت لري ـ په اوسط نيده رسولو صالحيندارانو ته فايزم
ي  ـي کښې کۍن اباديا غربت تري د دنر شماېه نه کم دي ـ هم دديوميالر ډو ي  
 

ي  کارکرديې دهاومبړشن د يزيک فصلونو کمرشالټيو ي بائې ده چیبره بالکل واضح شودا خ
  ۔ نظر راغله پهښېم دهاي کي بهتري په دوښې کې قدم وو او دیومبړ خو دا ترقي ،کافي بهتره وه
م ينيلي مېي کيم دهايزشن دويک فصلونو کمرشالټيوي د بائېا خوشقسمتي ده چيه يداخبره اتفاق

 تعلق لرونکو نجي او سرکاري سرہ ـ د جنوب او شمال ی مقاصد د حصول کال دولپمنډي
نم يلي مکنالوجټيوي د فصلونو بائېچ،و نادره موقع ده ي دپاره يټونيکنالوجي کمټيويعالمي بائ

 مقصد دپاره عالمي ېد ـ د ړی مقاصد او مستحکم د زراعت حصول دپاره استعمال کولپنمنډي
 خپله ښېي عمل درامد کيمنصوبه بند دي ه په هغې موجود ده چمودہاله ي سره اووه کيټونيکم

ي ـړحصه ادا ک  
 

ې کمې ک پرنټاتي فوي  زرعي ماحول  
کنالوجي ټيي ـ بايو ي بعض منفي اثرات غورزېات باندي ماحولښېقو کيطرتي يرواد زراعت په 

 ښې کیئ دهاېومبړالوجي کنټيو ي شي ـ بائیدي کول  دپاره استعمالياتي نقصانونو  لريماحول
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 بچت ، د کنستل نه ښېل استعمال کي کمي د معدني تښېات کي د جراثم کش ادوښېد کيشامل قوا
م کش فصلونو اطالق او د يدو په کمي جراثيس د نه خارج کي ياي اکستاډدو په د کاربن يک

په نوايدوانجي ماري د چې پور٢٠٠٧ نه تر ١٩٩۶ ـ ی نمو بچت شامل دې او د زمکېزمک
صده ي بچت شوي دي او نهه فايډنرويواټيکين اټرک يټ م٣۵٩٠٠٠ د کمي په وجه ښېاستعمال ک

ات په ي د ماحولوانيم کش دواي جراث١٧،٢ کم خرچه شوي دي  ـ په وانيم کش دوايجراث
   هغه دې د کمي برابر دي چښېکخودويپر

Environmenta impact Qotient (EIQ) 
و انفرادي فعال ي هغه ې چیش ديماي مشتمل مرکب پېلف عوامل باند دا مخت۔ ييمانه کيسره پ

ېاتي اثرات بانديجز د کل ماحول   
  ٢٠٠٧صرف د کال 

Corresponding Data 
صده ي کوم اتلس فې  چین بچت وش دټرک يټ م٧٧٠٠٠ ښې کال کې په دېدا ظاهره کوي چ

ی مساوي دیصده د اي اي اي ف٢٩ات او يم کش ادويجراث   
Breaks and barfoot 2009 forthcoming  

 ۔ موثر اثرات مرتب کوي ې باندابي به د اوبو بچت اودستېد اوبوموثر استعمال عالمي طور باند
 ېي او په مستقبل کي خرچ کښېصده حصه په زراعت کيا في د تازه اوبو اوښېا کيوله دنټ په  

صده اضافه وشي او ي ف۵٠ ې کۍبادآاپه ي د دنېه چني لکه يابي ممکن نه معلوميدا مقدار دست
 د جوارو فصل  ېومبړ مزاحمت کولو ن اوشي ـ د خشک سالي بل٩،٢ ې پور٢٠۵٠دا به 
 به ښېنساس کياستونو بنراسکا او کي نه متاثره رکا حشک سالي د امرې نه مخکېد ا دي ٢٠١٢

ل عام فصل  شوي فصړی فصلونو نه حاصل کې شي ـ هم ددړیش کي پېمانه بانديپه تجارتي پ
ات وي  ـيصده زينه اته نه ترلس ف  

 شي ـ ړیش کي به پې پور٢٠١٧ نه بچاو واال فصل قي حشک سالي افرېومبړ نه عالوه ې دد
و يت شوروعات يصوصخ نه مزاحمت  د خشک سالښې د جوارو فصل کښېصنعتي ملکونو ک

 ښېا کيشيقه او اي افرښې کېن صحرايي خطيريکا زيني امريقه الطي او افریل دي ماهم سن
 ېا کيليرټ اسې دې ـ چی دی داخل شوښېکت جوار يخشک سالي نه مزاحمت واال فصلونه بشمول

 ی شوړی حاصل کېقه باندي طرې ـ ددی مظهر د انتهايي شاندار کارکردښېابتدايي مراحل ک
هم ا دپاره اي دنېولټال د فصلونو نظام ا نه مزاحمت و ـ حشک سالیات ديصده زيفصل شل ف

 ښې په مقابله کونولک چرته خشک سالي د صنعتي مېره چا دپاير دني بالخصوص ترقي پذ ۔ید
۔د او مسلسل دهياته شديز   
 

   کميېسونو په اخراج کين ير کمي او ې کلي تبديی  فضا
سونو په ي وشنل و يت مساي سره د فوري نوعېات په حوالي ماحولښېکک فصلونو ټيويدبائ

 عمل کم کوو ل په حواله سره په دوه مرکزي موضوعاتو ليو د موسم د تبد کمي اېاخراج ک
س د خارج ي يي اکساياډبن ر کاې کمي باندښېل په استعمال کي معدني ت د ـی مشتمل دېباند

عه به ي کمي په ذرښېات په استعمال کيم کش ادوي اطالق د جراثې ددې کمي اوشي چښېکوولو ک
ي ياډرام کاربن لوي ک١٠١ ې وه چی شویول اندازه لې خبې ددښې ک٢٠٠٧په کال  ي ـيک

  او الوديول د یدا شويعه پيو په ذرړار ټن د موي بل٠،۵ د کمي مطلب ښېس کي ياکسا
ک فصل ټيويم کش بائي جراثېعني اضافي بچت ېد  کمي دښې ـ بل د کنستو په عمل کیبرابر و

شن ټن ساکوي اضافي کارې د زمکيفر اويود فايک خټيويعه  بائي کنستو بچت په ذرې د زمکښېک
و د کمي ړار ټن د موي بل۵،٨ا ي ياي اکساډرام کاربن ن ي بل١٣،١ ته ې هغېعمل منع کوي چ

ي ياډرام کاربن ن کلوي بل١۴،۴عه بچت يشن په ذرټي د ساکوښې ک٢٠٠٧که په برابر ده ـ 
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رو د کمي برابر ټن د مويلي مه تر شپ نې درېکونو باندړ هغه په سې سره برابر وو ـ چياکسا
 په ښې باره کې هغې عوامل دي چې کمي داسښېالب او درجه حرارت کيه ،سړسوک  ـید

 فصلونه ې داسې چی دې خبرېضرورت دد و امکانات وي ـ دي کاتيزد ي به د مزښېمستقبل ک
ر ډېستعمالولو  د اښېک فصلونو کټيوي سره موافق وي ـ دبائلي هغه د موسم د تبدېار شي چيت
زونه مثالي  

Genomics &  
 Molecular Maker assisted Selection (MAS)  

ک فصلونه ټيو يبائ ۔ شيیدي اثرات د کمي دپاره استعمال کليک فصلونو د موسم د تبدټياو باييو
 د کمي ښې په اخراج کياي اکساډعه کاربن ي د کمي په ذرښې کډوا د ي کنستل ې د زمکښېمخک
 دا کاربن ښېانو په کمي کينجي مار دواي  هم د چی د حفاظت باعث دې نمي او خاورېزمکاو د 

۔ حصه اخليښې کرننټيني ساکويايي اکساډ   
 

   برخهې کۍاريول په تيوفي  ارزان بائ
ک فصلونه ټي واال بايو یئ تواناښېم دور کيبر او نور دوي فاني مډ دور فوېومبنړ کنالوجټيويبائ

ر ي دور وو ـ دا مقصدد غېابي دپاره د کامې اضافښېداور کير بايئوماس سټکي هارزان او في
عه ي په ذرېاريم وتور نه مزاحمت کوو ل فصلونه د تې او سړېک دباو ،سوکټياتي ابروياتيح

 شي ـ یداوارحاصل کولياده پي زړکيعه في ايم په ذري د ترمښېابولزم کيټکي مډ شي ـ د یحاصلول
داکولو يول پيو فيزرفتاري سره بائي تښېکنالوجي استعمالولو کټيو ي که باید هم امکان ې خبرېدد

و قسم واخه او د يک ټي مخلوط بايو جنيرټر ې غښېکا کي شي  ـ په امرړی کړم جويواال انزا
 برخه ې دپاره  په دۍاري ـ د اناج د تی شوړیت متعارف کي نشونما واال خصوصيجوارو ترمن

 جنيراټ دې ده ـ ددې شوړی اضافه کښېلولوزد مقدار کير دپاره د سداوايتهونول پي د اښېک
   ـی دېخري مرحله کآ کار په ۍارياقسام د ت

 
: حصهې کہديامستحکم معاشي ف  

 د ٢٠٠٧ نه تر ١٩٩۶ په ن سروييه تري سره حالېثرات په حوالک فصلونو عالمي اټيويد بائ
  شوه  ـړی اوکښې په دوران کېعرص

Breaks &Barfort 2009 & Forthcoming  
ن ي بل١٠ منافع ولټ ښې ک٢٠٠٧ل اندارانو ته په کيک فصلونه زمټيو ي مطابق بايې سروېدد

افته يد ترقي  ۔ حاصل شويیديالر معاشي فاډکي ين امريلور بلندارنو نه ير ملکونو زميترقي پذ
ه مود په ٢٠٠٧  نه تر١٩٩۶۔الره حاصل شوهډکي ين امري بل۴۴ندارانو ته يا سره لري زميدن
ر او د صنعتي يالر د ترقي پذډن يبل٢٢ ې کې هغې چ،الرهډکي ين امري بل۴۴ده ي مجموعي فاښېک

دا کولومنافع هم شامل ده ـين پيابي دوه برخه سوښېن کياټ په ارجنښې کېديملکونو وه ـ په دغو فا  
اس کوي ـ عکېت اهم کارناميک فصلونو د انسانټي اهداف د بايئودا ی دا ذکر شومختصر  

 
 قومي معاشي نمو

دا يلي پي تبدښې حاالت کښې ملکونو کې حصه په دښېک فصلونه په زرعي ملکونو کټيبايئو 
ی دیل شوړغام ورکين پي د اهم ترې کټ رپورولپمنډينک ېکوي ـ د عالمي ب   

    ۵٠بادي آ انتهايي غربت نه متاثره  پوري٢٠١۵ن نقطه يتر  اهمښې مقاصد کولپمنډيم ينيليم
   ـین اوزار زراعت دي دپاره اهم ترېصده کمي به کوي ـ ديف

)٢٠٠٨نک ې بورل(  
 شوي دي ـ زرعي ړیم کي تقسښې حصو کېشت واال ملکونو په دري معی زرعټ رپورېد
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م ي درښې زمره کې ـ په دیط دي محې حصه باندېو په دريي پي ډ چرته زراعت جي ېملکونه چ
ب خلق ي غر۴٠٠ ښې زمره کېپه د ره منسلک دي ـن زراعت سيلي م۴۴٠بر فورس ېحصه ل

بادي آصده يا في اتېباد دي او ددآ ښې کېقي خطيي افرين صحرايرياتر زي هغه زېشامل دي چ
۔ زراعت سره وابسته ده   

 
دلو واال ملکونهيرې مرحلو نه تد ترق   

صد يه اوه في پي پډه شامل ده ـ زراعت د جي يا او رومانيشيونا،انين ،اني چښې زمره کېد
 د زراعت ۍروي او ددوې ژوند تښې کو په کلۍبادآصده ي ف٨٠ ې مشتمل ده خو دداېحصه باند
 ٩۶با يا تقريشيبادي شامل ده ـ په جنوبي اآب ين غريلي م٢،٢ ښې زمره کې ـ په دیسره تعلق د

د صده او ي ف٩۶سفک يا او فيشيا او د مشرقي ايشيبادي شامل ده ـ په جنوبي اآب يصده غريف
ي ـيري عمل نه تليبادي د تبدآصده ي ف٩٢ ېقي او د شمالي افریمشرق وسط  

ي پي صرف ډ ملکونو د جي ې اودیمت حاصل دي چرته زراعت ته کم اهېداهغه زمره ده چ
ر ېد زرعي نمو په غ  وي ـښېهري عالقو کغربت په    دلته، مشتمل ديېصده بانديه فپن

 معاشره ته معاشي ترقي ناممکن ده ـ هم واالزاره کوولوو رانه ې زراعت باندښې کموجود
ن يليم٢،٢ چرته ې اهم کردار لري چښې کلي زراعت د ملک حالت په تبدښې ملکونو کېپه د

  وي ـېبادي د غربت د الندآصده يا فيملک ات د روي اوې ژوند تښې عالقو کهخلق په کلي وال
 

 دپاره د زراعت  معاشي ترقونولکرعي م زې چی دل شويي وښې کټنک په رپورې د عالمي ب
 شي ـ فصلونه غذا ی انقالب راوستښېندارانو په کرونده کيکو زمړي وې چیاستعمال ضروري د

 ساالنه ن د ټرک يټ م۶،۵ ساالنه عالمي پيداوار به ې د هغې چناورو د غذا اهم ماخذ دي اود 
 اهم ښېت کياو پيداوارداواري پکنالوجي د فصلونوټي ېق کوي چي تصدې خبرېزه دديخي جايتار

مثال په رنه فصل شانداېد زوي ـ دي رفتار ت دترقښېکردار ادا کوي او د کلي وال عالقو ک
 ١٩۶٠ او د ی تعارف دکنالوجټي مخلوط جوار د نوي ښېکا کي په امرښې په عشره ک١٩٣٠
 د ې ـ چیالب دن انقي شښېدان کيجو او د غنمو په مي د ورښېر ملکونو کي ترقي پذښې کېعشر

 نوبل انعام ښې ک١٩٧٠ ته په  نارمن بارلې باندې دې چ،لوړ نه بچ کيولن خلق د يو بلي
ولو نه لوي ټ کنالوجټيو ي د بائ نارمن بورلاډبو کاله ٩۴ شوي وو ـ ړی امن هم ورکئےبرا

  ـیران هم د نی ای ایس اي او د ايي ایحامي د
 

 ې او دی د یر شوي نه تېجو فصل د تجرباتي مرحليري وټ بي  َدجو فصلي د ورښېن کيپه چ
ن يلي م١١٠ ېن کي او په چيت موجود ديداکولو صالحيمدني پالر آډکي ي امر١١٠ ښېفصل ک

ت او يداواري پښېک فصلونو کټي د بائيوېو سهارا مالو شوي ده ـ مختصرا د ا چيکورونو ته 
ت يو انجمن حثي و خلقو دپاره دترق ـاو دا د کلي والیت موجود دي صالحې د اضافښېمنافع ک
و ي ښې کندارانو ته په زنديل نه محروم زميب او د وساي خاتمه غرښې دا په غربت کېلري چ

 نه ۍبادآ ېمېا نيدونکو د دني اوسښې ملکونو ک٢۵ په ېښ ک٢٠٠٨په کال   شي ـېانقالب راوست
ن ي بل۶۶ ېره قابل ذکر ده چ ،دا خبیصده دير د زرعي زمکو اته فټکين هيلي م١،۵ا يات دنيز

ک فصلونه ټيوي بائښې ک٢٠٠٨ چرته په کال ې اباده دي چښې ملکونو ک٢۵ ې دۍبادآعالمي 
 کرونده شو ـ

 
 په کال ۔ې دړی حاصل کېدي فافالر ته برابر مختلډکي ين امري لس بلښې ک٢٠٠٨او په کال 
ا يصد ي ف۵٢ ې باندېقبات ريمه حصه نه زي نېر د قابل کاشت رقبټکين هي بل١،۵ ښې ک٢٠٠٧
 ٢٠٠٧ شوه ـ په کال ړی منظوري ورکېک فصلونو د کروندټيوي د بائېر باندټکيلن هي م٧٧۶
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 اته هر رقبټکين هي بل١،۵ر رقبه عالمي قابل کرونده ټکين هيلي م١٢۵ک فصلونو ټيوي د بائښېک
ي کوي ـصده نمانديف  
 

وته کوول ضروري دي د وزن او په  هغه ېن مشکل چي اهم ترښېر ملکونو کياکثر په ترقي پذ
دولس کالوتمام اسباق  ر شوي دي د تښې په هغه کېمه دارانه قانوني نظام کمي ده چ ارزان اوذ

 ېمشکالتوباعث دي په د  دښې قانوني نظام اکثر معامالتو کښېر ملکونو کيشامل شوي ـ ترقي پذ
 ېا ده او ديسارتي اۍظورار شوي مصنوعاتو د مني تېت باندات الين نه زيليو ميموقع 

ي ـيمصنوعاتو دپاره دوباره قانون سازي ک  
 

ار کولو واال ي اختکنالوجټي ې دښېک فصلونو موجوده قانوني نظام لس کاله مخکټيوي دبائ
ر ي پذل واال د ترقي محدود وساښې کې په هغې وو چی شوړیار کيصنعتي ملکونو په حواله ت

ات يلو زير ملکونو ته دا وخت په کمو وسايي ـ ترقي پذوي ش وو ساتله نهمخے تل يملکونو مسا
ا  په رېر شوي دولس کالو تجربې تۍ هغوې دپاره دا ممکن ده چې ـ دیلنج ديو چيي کارکرد

ده نه وي ـ يچيا پي دپاره سم وي ـ اوسخت دشوارو داردي هغه ذمېي چړ قانون وضع کې داسښېک
ومبي ړدا په   حصول ممکن دي ـکنالوجټي ېته ددرملکونويعه ترقي پذي قانون په ذرېهم دد

 نيرټر ضروري سي غښېکر ملکونو يدا وخت ترقي پذ هچ ودل ضروري دهيښ اښېدرجه ک
 مثال د ی دټبعض فصلونو د حصول دپاره رکاو، َد  ی دی شوړیر ملکونو کيار ترقي پذيمع
جو حصول ـين ورول  

 
 نه عالوه دا ې ته ورشي د ې خلګ خلق به د مرونوک لېر چي په تاخنر ضروري قانوي د غېدد

رته قومي ې چې چی مالوي هغه ملک دښېقه کيله ده ـ په جنوبي افرئات اخالقي مسيد قانون نه ز
 شي ـ ی توجه ورکولېم ورک او انضباطي نظام بانديس دپاره قانوني فريکنالوجي پالټيک ټيويبائ

 ېني د کابښې ک٢٠٠٨ یئ جوالیر هم ديوزم ي هغه د تعلېکا م چيتهاريومد مالوي صدر بن
 په حق ې دپاره او د غربت د خاتم حکومت معاشي ترقېل چياجالسونو ته د خطاب په موقع وو

   د مالويېه چړموي ـ هغه دا خبره زوته کيت تسلي اهمېک نامټي له د بايئو 
Vision 2020 gradit coprabat (MDGS) 

 کنالوجټيو ي بائښېصول کح تحفظ د اهداف يېد غذا معاشي اوزرفتار ترقي شوي ت طيښېک
اري حصول يو مصنوعاتو تي بائکنالوجټي متعلقه بائيوي پالسې د۔یاهم او مرکزي کردار ادا کو

 به ښې عمل درامد په صورت کې باندې په هغې ـ چی دی شو ړیا کيم ورک مهين فرياو د قوان
 يېا انحصار کوولو په ې به نورو باندښېکداروار ي پې هغېزونه ديمد کوول آ ته دریمالو
ه نه مزاحمت کولو واال د جوارو ړسوک  به راشي ـيېازونه برامد کوو او په ي دغه یمالو

ت ورکول سهريدو دپاره خصوصي اهميه نه بچ کړسوک ۔یقت دي حقیو نويفصل    
ISAAA & Maize drought program 

 ۔لوړش کيزه پي جاېت بانديدو واال خصوصيک نه بچ  صدر ته د جوارو د خشک سالېمخکن
ک سوچ ،سرکاري او نجي شعبه او ټيويتي او بائي رواېل چي ووښې خطاب کې باندې په دۍهغو
 ښې حواله مقاله کېي صدر له خوا نه په دړه  ـ د نوموړو اوکفتلي يو تفصي ې مستقبل باندېدد

 ـ خشک ی دی شوړیامل ک خصوصي پرکا په طرز شښېف  تهري پي کيد حوالو سره  بر
 به ې پور٢٠١۵ نه ٢٠٠۶ي ئم دهايک فصلونو درټيک فصل د بائيوټيويدو واال بائيسالي نه بچ ک

 ېا فصلونو په حوالي دنېولټ په ښې کې په دې چې شوي ـ ولړی پيش کېپه تجارتي طور باند
ه ړ ـ سوکی دت موجوديد صالحي جدې سره د مقابلې د اوبو او د زمکېعني هلئن مسيسره اهم تر

 ی دښې په مرحله کۍاري د تښېکا کين شکل امريد تريک جوارو جدټيوينه مزاحمت کولو واال بائ
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   ته راشي ـي مارکې نه مخکېا ددي ٢٠١٢او دا به 
عه ي نجي او سرکاري اشتراک عمل په ذرښې کېقي عالقيي افرين صحرايري نه عالوه زېد

 فصل ضرورت ې چرته  داسې دي چښېمرحله کاري په يه نه مزاحمت واال جوار د تړسوک
  ـ ی داتيزانتهايي 

 
ارييول تيو في بايېکا کي امر٢٠٠٨په کال    
ي ـ يول ترال سه کيوفيتهنول او مختلفو نورو فصلونو نه بائي د جوارو د فصل نه اښېکا کيپه امر

اري يبه د انتهول تصده رقيا في به د جوارو د فصل اتښېکا کي په امرې شي چېولاو دا اندازه ل
اته ده  ـ دغه شان ته دا اندازه يصده زي ف٢۴ نه ٢٠٠٧ دا د کال ېدپاره استعمال کولي شي ـ چ

نتهول د ير د اټکين هيلي م٨،٧ک جوارو ټيوي به د بائښې ک٢٠٠٨ په کال ې ده چېول شول
ن يلي م٣،۵وو ـ ر ټکين هيلي  اووه م٢٠٠٧ دا مقدار د کال ې شي ـ چیداوار دپاره استعمال کوليپ
داوار يزل پيډو يصده د بائي اووه فېن رقبيابيل سووټن د يابيک سوټيو ي بايېول لېر باندټکيه
 ېر دټکي ه۵٠٠٠ ېنوال د رقبيک کيټوي د بائې ک٢٠٠٨ نه عالوه ېي  ـ ددي به استعمالېښک

نا موجود نه ده ـيدو تحميارين د تيابيوسوي دبائېښل کي شي ـ برازیمقاصد دپاره به استعمال کوول  
داوار ي پېښ ملکونو ک٢۵داواراو درامد منظوري ي پېلوي تعداد باندک مصنوعاتو په يټويدبائ

ک يټئوي باېښ ملکونو ک٢۵ په ېښ ک٢٠٠٨ ملکونو له د درامد منظوري په کال ٣٠دپاره او 
 ۵۵ ې مجموعي طور باندپه ېښي شو ـ اونورو ملکونو کړش کې پېاد بانديفصلونه د تجارتي بن

۔يي استعمالې راهس١٩٩۶ دلته ېان وه ـ دا غذای شویړ فصلونو منظوري ورکېملکونو دد    
که  نو ی دی شویړ قانون منظور ک۶٧٠ش کولو ي د پېښ مختلف انداز ک١۴۴ ملکونو ٢۴د 

 شوه یړ ورکۍک فصلونو د منظوريټوي د بائېرته چيرش ملکونو چيک فصلونه په ديټبايئو 
کو،جنوبي يکسيا ،ميکا ،کني نه روسته امرې  دد۔ جاپان سرفهرست ديې ملکونو ک۵۵،هغه 
ن سرفهرست دي ـين او چيونيورپي ي،نيوزي لين،نيا ،فلپايليرټا،اسيکور  
 نمبر ٨ن يابي اوسو١۴نوالي ،ک٢٣ نه روسته پنبه ې ـ  ددی د۴۴ فصل جوارښاته خويولونه زټ
ي ټن جي يابيک سويټويل شي هغه بائړ فصل منظوري ورکې چېښ کوم ملکونو کېاتر چي ـ زید
 نه ې ـ ددیي شمار ېاني منظور٢٧ن يونيوروپي ي د ېانينه منظورې ددې دي ـ چ۴٠،٣،٢س يا

 دي ـ ۶٠٣  ین کيم کش جوار اي او د جراث٨١٠ن يم او اينجو مزاحمت واال جوار  ايروسته د چ
نجو نه مزاحم يي دي او د چړ حاصل کېاني ملکونو منظور٢١و فصلونو ړ وروستو د د واېد د

   پنبه
Mon 531/757/1076 

 ېانيي او قانوني منظورټنه عالوه جي ې حاصل دي ـ دد ېاني منظور١۶ ېښا کي هغه په دنېده چ
ا ي ـ جاپان او جنوبي کوری درج دېښککس ني ا٣٩ف يالت د برين فهرست او تفصيتازه تر

ک يټ وجه د بايئوېي دي او ددړک جوارد غذاي استعمال دپاره درامد کيټ د بايئوېل ېومبړ
ا په شان ته به نو ملکونو په شمول يتي فصلونونه ارزانه ده ـ جاپان او جنوبي کوريونه د روافصل
۔يړ راغب کېن به هم داسيونيوروپي ي  
  

 ې شوېولالر لډکي ين امريلي م٧،۵ک فصلونو د عالمي قدر اندازه يټوي د بائېښ ک٢٠٠٨په کال 
الر وو ـډکي ين امري بل۵٠ر  قدې مجموعې دوران دد٢٠٠٧ نه تر ١٩٩۶ ېده ـ هم په د  
ات دي ــ په کال يالر نه زډن ي بل۶،٩ک يټوي د بائېښ ک٢٠٠٨ مطابق ېنېن د تخميکارپونوس
ن يلي م٢۴ ېښ کي کمرشل و تخم مارکیک فصلونوعالمي قدر او عالميټوي د بائېښک ٢٠٠۶
مت فروخت ي قک فصلونويټ د فصلونو عالمي قدر د بائيو۔ي کوينديصده نماي ف٢٢الر ډکي يامر

 فصلونو مجموعي ې ددېښه کمود شي ـ په دولس کاله ی شمار کولېياو يس ي فکنالوجيټاو د 
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کي ين امري بل۵ کولو نه ورسسته ډو هغه ېچ  ده ـی شویولن لي بل۴٩،٨عالمي قدر اندازه 
 ۔ یل دي مو اهم سني سره دا ېک فصلونو د عالمي قدر په حواليټو ي ـ د بايی شیالر شمار کولډ

  شوي وو ـیړالر شمار کډن ي بل٨،٣ ې ک٢٠٠٩مت په کال يک فصلونو قيټويدبائ
 

  مستقبل
 فصلونو ې ددېښ به دوران ک٢٠١۵ نه ٢٠٠۶ ېي دهاېمېشن ددويزيک فصلونو د کمرشاليټو يبا

زهيد صورتحال جا   
امور  اهم ې درېښ په دوران ک٢٠١۵ک فصلونو مستقبل او يټوي بائېښر ملکونو کيترقي پذ

مت او دوخت په لحاظ سره د موثر قانوني ي ددوه ملکونو ذمه داران او قې چېومبړردش کوي ـ 
م په کال ياسي عزاينو دسر دپاره مضبوط سا غذاې دپاره ددې او او دني لډقه کار او فويطر

م ملکونو ي سره مضبوط عزاېادت د طرف نه په حوالير ملکونو د قي د اکثر ترقي پذېښ ک٢٠٠٨
 ضروري ی تسلسل انتهايېارول او دديک فصلونو اختيټويات پورا کوول دپاره د بائيضرور ېښک

 فصلونو مستقبل تابناک نظر ې ددېښ کېي دهاېميشن د دويزيک فصلونو د کمرشاليټويد بائ دي ـ
 فصلونو د ېدد ې پور ٢٠١۵ د اندازو په مطابق ی ای ایس اي ايي اېښ ک٢٠٢۵په کال  ي ـرا

ه اضافه ب دارو په تعداد کين زمنيلي م٢٠اروکونکي يک فصلونه اختيټوي وروستو بائ نهۍمنظور
ک يټويل بائومبي ړات ملکونه په ي نه زېا ددي ١۵ به ې پور٢٠١۵ نه تر ٢٠٠٩ووشي ـ  د
   ـیدا کويفصلونه پ

 
و  ملکونی نوې په د ۔ شي۴٠ تعداد به نوداکونکي ملکويک فصلونو پيټ نه روسته د بائيو ېدد
 نه ېقه نه دريلور مغربي افر ېقه نه دديلور مشرقي او جنوبي افر ېا نه دريشي به د اېښک

ني او ياروي ـ الطيا دوه ملکونو به دا فصلونه تيو ي نه ی او مشرقي وسطېقيشمالي افر لور
 ملکونه ې دوه نه درېمو کې سې د۔ی د ا فصل متعارف شو دېي نه ې مخکېښوسطي ملکونو ک

 روس سره ېښورپ کي ـ مشرقي یش موجود دينجاارولو ي فصلونو اختې هلته ددېچ دي ېداس
 ۔غازتوقع ده آک فصلونو د يټو ي د باېښ کۍ دوېرته چې دي چېاستونه داسي نوي رشامل شپ
 نه روسته به د ې ددې دي چې په اخري مرحله باندۍاريک فصلونو د تيټو ي دباروس ک
 ېورپ په حواليغاز وشي ـ د مشرقي آش ي د افزای هم دو بهېښورپ  نور ملکونو کيمشرقي 

ولنو نه اثر اخلي ـټاتي يات نظرياتي ده ـ دا زياته نظري نه زکنالوجيټنس او يله سائسره دلته مس  
 

 توقع یر د اضافټکي ه٢٠٠٨ ېښ د فصلونو به رقبه ک٢٠٠۵ په وجه ېديک فصلونو د فايټئويد با
ک فصلونه يټ بايئویلور لو ې دا چېومبړي ـ ي کیولان کي اسباب بی دوه لوې ددېده چ

 شي ی توقع کولې د کروندې باندې په لوي رقبېښنوله به په مستقبل کين،پنبه او کيابيجوار،سو
 نه مزاحمت واال فصلونه ېړ او د سکېجير ورټکين هيلي م٣١۵ ې مجموعي طور بانده هغېچ
 نه ېچ د هغېک فصلونه يټئوي دور باېومبړ  شي ـی سره به اهم کردار ادا کولې حوالې ـ دید

 ېدي فاې نه عالوه نورېندارانو ته د غلي په مختلف عوامل په وجه به زمېښ کې غلیدليحاصل ک
و اهم يصلونو فم دور د ي دا دوې متوقع ده چېښ ک٢٠٠٩غاز په  آنيابي آرار سوېهم ورش ـ د

ي ـيړجو سبب به ېصده د اضافي ف١١،٢٧ ېښ کېو غلټ ـ آرآر یفصل د  
 
ني ني او میه ،لوړک فصلونه وايټوي  شماره بائېبه ب ې  کمودہ ې پور٢٠١۵ وخت نه ېد
ولو نه اهم ټا هم د اوخت د يب، ده یړ قبضه حاصل کېدانونو باني په مې د کروندې باندېمانيپ
 ـ ی دېجيک وريټو ي هغه باید آخري مرحله ک په ۍاري هغه د تېک فصل چيټويبائ
 نه سيټ د ېښن کي فصل دا په چیانو نه مزاحمت کوونکيماريرات الرض او د بالخصوص حشب
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ا يوله دنټ په یا اهم اناج دي د دنېجي ـ وریار ديش کوول له تي پېمانه باندي په تجارتي پورستو
لو نه محروم دي ـ يب او وسايصده خلق غري ف٩٠ ېښا کي په دن۔ین غذاي اناج دي اهم ترېښک

ي او د ټت سره جوار بي يانو نه مزاحمت واال خصوصيماريو او د بړکټ زمکو ېړ په وۍددو
 فصلونو نه د ېدو توقع ده ـ ددي دننه د متارف کېاشتو کي دپاره به دولس متانو نه مزاحميماريب
 ،فصلونو،مثال ۍدو توقع ده ـ د سبزي رسېديفا ه دتدارانو يب زمنيه او غرړن وايلي م١،۴ا يدن
یات مقدار ضرورت ديزانويدوام کشي هغه له د جراثېره چې  وغۍنېبوبي ،،یر ،بروکوټماټ  

ب يرل شي ـ غړندارانو ته ورکي زر زمرېډ ـ دا فصلونه به ی دېښاري په مراحل کيهغه هم د ت
 ، قابل ذکر خبره داده یار ديداروا دپاره تي پهلي هم پن،مونيدوست فصلونه مثال شکرقندي،دال

 ېښ ادارو کین االقواميا بير ملکونو د سرکاري قومي ي پذید ترق اکثر فصلونه ېښ کې په دېچ
۔یياريت  
  

 تايا په زيشيقه او د اي د افرېښک ې په مقابلېي دهاېومبړ د یي دهاېميک فصلونو دويټويدبائ
 اکثر غذاي کا د ملکونوي د امریي د هاېومبړ نه برعکس ې توقع ده ـ دد د ترقېښکملکونو 

 په یي دهاومبړ ـ د ېښل کي شوي وو ـبالخصوص په برازیړدا کي پېښ ککايامرفصلونه شمالي 
ره موثر ي مزاحمت وغیړدا کي پېښشن فصلونو کيټ سره مثال روېقيه طر کرونده ېښدوران ک

 فصلونو بهتر یټ بايئوې ـ ددېښ ـ بالخصوص د جنوب په ملکونو کیشه به اهم وياستعمال هم
 د ې استعمال کېک فصلونو د خوراک او دديټوي د باومبني دورړد   ـیپرورش ضرورت به و

دل پکار دي ي سره کیر ملک حواليډول حکمت عملي يو في د باېر چدو توقع ده ـ اياستعمال ک
 تساوا او ېن فصلونو ېيح ورکول نه دي پکارـ غذايه ته کله هم ترج ته غذا نه عالوه بل ېاو د

 د غذايي ېښر ملکونوکيتعمال باخصوص ترقي پذر منصفانه اسېول دپاره غييو فيد جوارو با
دي شي ـيړبحران سبب جو  

 
   شي نویړ کرايک فصلونه اختيټوي بائېښ ملکونو کې کله دې چېښ صورت کېبالخصوص د

 فصلونو ېا هم دي ـ بیړمت به کم کې قې استعمال ددکنالوجيټو يداوار دپاره د بائيول د پيئو فيبا
 مقاصد پمنيپولډم ينيلي ـ دا مقصد می فصلونو اهم مقصد دېپاره دد  فالح د دتياستعمال د انسان

صده کم کول دي ـيف۵٠ا نه غربت ي دن پورے َد٢٠١۵ دهغه په تحت ې شوي دي چیړن  
 

ره ېډ زراعت ې چی دیړ زور ورکې خبره باندېه دپ ټنک رپوري د عالمي ب٢٠٢۵په کال 
ت د ي دالسه کمزور انسانیلوعه د ي په ذرې د هغېچ، عه ده يترقي د مقاصدو د حصول اهمه ذر

نه وشي ـي ترېو نه خالصيافالس د د  
 

ر ملکونو ي او ترقي پذې فورم باندین االقوامي د بي د جي اېروالي کيډک فصلونو په يټويدبائ
ر ملکونو سره تعلق ي ـ ترقي پذیو حوصله افزا عالمت ديم اظهار ياسي عزاي سې سطح باندیقوم
 دا وخت ې چی دی شوېښف کي برېاالتو ذکر په ديانو د خال رهنمايه روشن خ ارولوواالياخت
ي نو ړم  اظهار ونه کياسي عزاي سره مضبوط سې فصلونو حوالېر ملکونه ددي کوم ترقي پذېچ

 ۔ شيېر شاته پاتېډ به ېښت کيداوار ي او د فصلونو په پیر اهم موقعه د السه ورکويډو ي ېيهغو 
 ېو انتهايي اهم موقعه ده چي د راوستو لي د تبدبانانو په زنديات د غريزن نه زو متوايا ي دا دن

ن ي بل۵ سره ې غلې ده او دې باندې غلی شویړي دارومدار د فصلونو نه حاصل کد چا زند
وو نو ټ پې سترېقت نه چي حقېي وابسته ده ـ ددلي اولس زندي د السه زپيولمحروم او د

فلت ثبوت ورکووـ به د مجرمانه غمون  
 



ې د جيناتي فصلونو عالمي صورتحال ٢٠٠٨  په تجارتي ل ک
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