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هفته نامهدهقان

۹۰ درصد انار تاشقرغان
 به هند و پاکستان صادر می شود

در ادامه ی پشتی بانی های وزارت زراعت، ریاست زراعت، 
آبیاری و مالداری والیت بلخ به هدف جلوگیری از شیوع 

آفت ها و بیماری های درختان و میوه انار، خریطه های 
مخصوص را برای انارپروران این والیت توزیع کرده است. 
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گپ دهقان
تعهد به اصل انکشاف متوازن زراعتی

ــر زراعــت، در  ــی وزی ــد دران ــه ی گذشــته، نصیراحم هفت
ادامــه ی ســفرهای والیتــی اش بــه ننگرهــار رفــت. آقــای 
ــی  ــون افغان ــه ارزش ۶۵۴ میلی ــفر، ب ــن س ــی در ای دران
را  برخــی  و  تهداب گــذاری  را  پروژه هــا  از  شــماری 
افتتــاح کــرد و نیــز یــک تعــداد پروژه هــای دیگــر را بــه 

بهره بــرداری ســپرد.
»ســبزخانه ها«،  بخــش،  چهــار  در  ســفر،  ایــن  در 
و  »زراعــت  و  آبیــاری«  شــبکه های  و  »کانال هــا 
مالــداری« بــه ارزش ۶۵۴ میلیــون افغانــی پروژه هــا 
افتتــاح، تهداب گــذاری و یــا بــه بهره بــرداری ســپرده 
ــای  ــماری از کانال ه ــه ش ــت ک ــی گف ــای دران ــد. آق ش
آبیــاری آمــاده ی بهره بــرداری اســت و نیــز »مؤسســه ی 
ودان افغانســتان« بــرای ولســوالی های کامــه، ســرخرود 
و بهســود بــه ارزش ۳۰۳ میلیــون افغانــی بــه بیــش از دو 
هــزار و ۳۰۰ مالــدار در بخــش مالــداری بــرای دو ســال 

خدمــات عرضــه می کنــد.
افتتــاح پــروژه ی »انکشــاف زنجیــره ارزش باغــداری« از 
ــن  ــود. ای ــر زراعــت در ایــن ســفر ب دیگــر کارهــای وزی
پــروژه بــه ســرمایه گذاران ۵۰ درصــد کمــک بالعــوض 

می کنــد.
وزیــر زراعــت در ایــن ســفر، گفــت کــه در ولســوای های 
تطبیــق  بیش تــر  پروژه هــای  شــده  تازه پاک ســازی 

می شــود.
ــرای  ــوازن ب ــی گفــت کــه »انکشــاف مت نصیراحمــد دران
مــا یــک اصــل اســت، ولســوالی هایی کــه بــه همــت 
مــردم و نیروهــای امنیتــی تصفیــه شــده، نیــاز بــه 
تطبیــق پروژه هــای انکشــافی دارد و مــا بــرای ایــن 
ولســوالی ها برنامه هــای منظــم داریــم. ظرفیــت انکشــاف 
و ســرمایه گذاری در ســکتور زراعــت در این جــا وجــود 

می ســازیم.« بیش تــر  را  پروژه هــا  مــا  و  دارد 
ــی از  ــت، برخ ــار گف ــی ننگره ــل وال ــاه محمود میاخی ش
ولســوالی هایی کــه در گذشــته ناامــن بودنــد، اکنــون 
ــوالی های  ــش در ولس ــده و داع ــر ش ــان بهت ــت ش امنی
نابــود شــده  اچیــن، چپرهــار و ســایر ولســوالی ها 
و اکنــون نیــاز اســت کــه پروژه هــای انکشــافی بــه 

خصــوص در بخــش زراعــت بیش تــر شــود.
حمایــت از ولســوالی های محــروم، تنهــا خواســت والــی 
ننگرهــار نیســت. وزارت زراعــت چنــان کــه شــهروندان 
می داننــد در دو ســال اخیــر روی ظرفیت هــای پنهــان 
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــروم س ــق مح ــا و مناط در والیت ه
اســت کــه نمونــه ی آن بامیــان اســت. امــروز در بامیــان 
تخــم اصالح شــده ی کچالــو تولیــد شــده و باعــث افزایــش 
ــافی  ــه ی انکش ــت. بودج ــده اس ــد گردی ــابقه ی تولی بی س

وزارت زراعــت در بامیــان دو برابــر شــده اســت.
ــاره  امــروز کــه شــماری از ولســوالی های ننگرهــار دوب
بــرای  زیــادی  ظرفیت هــای  و  زمینــه  شــده اند،  آزاد 
انکشــاف زراعتــی در ایــن مناطــق وجــود دارد. تعهــد بــه 
ــای  ــا و برتری ه ــوازن، از ویژه گی ه ــاف مت ــل انکش اص

ــری وزارت زراعــت اســت. ــل مقایســه ی رهب غیرقاب
اگــر چــه خدمــات ترویجــی و آموزشــی وزارت زراعــت 
نمی شناســد،  ناامنــی  و  امنیــت  مــرز  دهقانــان  بــه 
ــه ی  ــا ارای ــدود ۱۵۰ ب ــگان و نامح ــماره ی رای ــون ش چ
ــراوان  ــای ف ــدرت و دانش ه ــا ق ــدرن، ب ــای م آموزش ه
ــد،  ــه می کن ــگان ارای ــت رای ــتان خدم ــر افغانس در سراس
ــردم  ــد م ــد درآم ــث رش ــا باع ــدازی پروژه ه ــا راه ان ام
ــه آن  ــت ب ــه وزارت زراع ــود ک ــد می ش ــش تولی و افزای

پای بنــد اســت.
ــدار  ــر و پای ــد براب ــث رش ــوازن، باع ــاف مت ــل انکش اص
ــت و آن را  ــت حمای ــا قاطعی ــردد و از آن ب ــور می گ کش

ــم. ــی می کنی ــت عمل ــا جدی ب
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حاصالت انگور در سمنگان ۳۰ درصد 
افزایش یافته است
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و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  دهقــان:  هفته نامــه 
ــه  ــور ب ــد انگ ــای جدی ــاد باغ ه ــا ایج ــداری، ب مال
دهقانــان توســط پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری 
ــته  ــال های گذش ــان س ــود در جری »NHLP« خ
ــده  ــث ش ــمنگان، باع ــداران در س ــت از باغ و حمای
ــمنگان  ــت س ــور در والی ــات انگ ــه حاص ــت ک اس

ــد. ــش یاب ــد افزای ــدود ۳۰ درص ح
ســمنگان  والیــت  زراعــت  ریاســت  مســووالن 
ــال  ــوه در س ــن می ــات ای ــه »حاص ــد ک می گوین
روان در ولســوالی فیروزونخشــیر ایــن والیــت و 
ســایر ولســوالی های والیــت ســمنگان در حــدود ۳۰ 

ــت.« ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
ســمنگان  والیــت  فیروزونخشــیر  ولســوالی 
را در  ایــن والیــت  انگــور  باغ هــای  بیش تریــن 
ــور  ــای انگ ــن باغ ه ــت و بیش تری ــا داده اس ــود ج خ

ســاختن باغ هــای انگــور چیلــه ای در ایــن ولســوالی، 
فنــی  آموزش هــای  و  تخنیکــی  همکاری هــای 
درســت از ســوی وزارت زراعــت ســبب شــده اســت 
کــه حاصــات انگــور در ایــن ولســوالی در حــدود ۳۰ 

ــد. ــته باش ــال گذش ــر از س ــد بیش ت درص
قــاری فتــح اهلل یکــی از باغــداران در ولســوالی 
ــک  ــته ی ــد در گذش ــیر اســت، او می گوی فیروزونخش
باغــدار از یــک جریــب زمیــن حــد اکثــر می توانســت 
ــال  ــا در ح ــرد، ام ــی حاصــل بگی ــزار افغان ــا ۲۵ ه ت
ــی  ــزار افغان ــر از ۲۰۰ ه ــه باالت ــم ب ــن رق حاضــر ای

رســیده اســت. او می گویــد در ســال روان حاصــات 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــدود ۳۰ درص ــان در ح باغ های ش

اســت.
از ســوی دیگــر ســخی داد یکــی از باغــداران اســت 
ــداری و  ــی باغ ــروژه ی مل ــل پ ــال قب ــه س ــه س ک
ــج  ــاغ پن ــک ب ــش ی ــت برای ــداری وزارت زراع مال
جریبــی ســاخت. در ســال روان او توانســت از حاصــل 
ــی  ــزار افغان ــورش، ۲۰۰ ه ــاغ انگ ــب ب ــک جری ی

ــرد. ــل بگی حاص
اســت  ســابقه دار  باغــدار  یــک  کــه  ســخی داد 
می گویــد ایجــاد سیســتم های جدیــد چیلــه، رعایــت 
فاصلــه بیــن تاک هــا، تابیــدن نــور آفتــاب بــه اکثــر 
قســمت های تــاک و در عیــن حــال روش هــای 
ــاری درســت و دیگــر راه نمایی هــای  شــاخه بُری، آبی
ــداری و  ــی باغ ــروژه مل ــدان پ ــوی کارمن ــی از س فن
ــه  ــاغ او، ب ــات ب ــه حاص ــده ک ــبب ش ــداری س مال

ــد. ــش یاب ــیعی افزای ــه ی وس پیمان
ــور را  ــد انگ ــای جدی ــع نژاده ــال توزی ــن ح او در عی
از دیگــر همکاری هــای مهــم ایــن برنامــه ی وزارت 
زراعــت می دانــد و تاکیــد می نمایــد کــه همــه 
مالــداری  و  باغــداری  ملــی  پــروژه  کمک هــای 
وزارت زراعــت بــرای او و دیگــر باغــداران قابــل قــدر 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی و از اهمی
ــمنگان  ــت س ــیر والی ــوالی فیروزونخش ــور ولس انگ
ــت،  ــینی اس ــی« و حس ــوع »تایف ــر از ن ــه بیش ت ک
ــه  ــر ب ــور بیش ت ــل کش ــرف در داخ ــر مص ــزون ب اف
ــر  ــه اکث ــردد ک ــادر می گ ــز ص ــد نی ــتان و هن پاکس
ــن  ــوالی، از همی ــن ولس ــاکن در ای ــای س خانواده ه
ــد. ــم می کنن ــان را فراه ــرج خانواده های ش درک، خ

ــداری  ــداری و مال ــی باغ ــروژه ی مل ــوی پ ــز از س نی
»NHLP« وزارت زراعــت در همیــن ولســوالی 

ــت. ــده اس ــاخته ش س

ساختن باغ های انگور چیله ای در این ولسوالی، همکاری های 
تخنیکی و آموزش های فنی درست از سوی وزارت زراعت سبب 

شده است که حاصالت انگور در این ولسوالی در حدود ۳۰ درصد 
بیش تر از سال گذشته باشد.
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 گیتی محسنی
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شیرینبویه
دارویی هفت سر

۹۰ درصد انار تاشقرغان به هند و پاکستان 
صادر می شود

6
ــت  ــای برداش ــا و گل ه غنچه ه
شــده بهتــر اســت از یک دیگــر 
منظــور  بــه  و  شــوند  جــدا 
خراب شــدن  از  جلوگیــری 
از  می شــود  توصیــه  گل هــا 
ــی(  ــری )بوریای ســبدهای حصی
ــا کیســه های نخــی اســتفاده  ی
شــود. ســبدها بیــش از حــد پــر 
یــا فشــرده نشــوند و تــا زمــان 
ــه  ــردن کال ــدا ک ــردن )ج پرک
ــه  ــر درج ــای صف از گل( در دم
ــر  ــار شــوند. بهت ســانتی گراد انب
ضخامــت  حداکثــر  اســت 
انباشــته گی گل ۱۰ ســانتی متــر 
باشــد. کاله هــا بایــد بافاصلــه 
پــس از چیــدن گل، جدا شــوند، 
زیــرا در اثــر گذشــت زمــان 
گرده هــای زردرنــگ پرچــم بــر 
ــه و  ــرار گرفت ــا ق روی کاله ه
ــخت تر  ــا س ــازی کاله ه جداس
می شــود کــه در نتیجــه باعــث 
و  کاله هــا  دیــدن  آســیب 
کاهــش ارزش و بازارپســندی 

می شــود. زعفــران 
ــازه  ــده محصــوالت ت ــت زن باف
)از جملــه میوه هــا، ســبزی ها 
شــاخه بریده(  گل هــای  و 
هــوا  اکســیژن  مجــاورت  در 
حشــرات،  تهاجــم  مــورد 
و  هــوازی  میکروب هــای 
اکســیژن  کیمیایــی  اثــرات 
قــرار خواهنــد گرفــت. از طــرف 
ــرای  ــا ب ــروزه تقاض ــر، ام دیگ
خوش کیفیــت،  محصــوالت 
نزدیــک بــه تــازه بــا مانــدگاری 
ــاال، در حــال افزایــش اســت. ب
ایــن تقاضــا منجــر به توســعه ی 
تکنیک هــای  از  بســیاری 
ــن،  ــس نوی ــداری و پروس نگه
ماننــد کاربــرد اتــوکاو کــردن، 
ــت  ــپتیک و تح ــته بندی اس بس
خــا، نگهــداری تحت اتمســفر 
کنتــرل شــده و اتمســفر تغییــر 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــه، ش یافت
و  بســته بندی  روش  راســتا 
ــران تحــت  ــداری گل زعف نگه
ــر  ــه در زی ــر یافت ــفر تغیی اتمس

ــت. ــده اس ــح داده ش توضی
زعفــران  گل  بســته بندی 
ــه ــر یافت ــفر تغیی ــت اتمس تح

فعالیــت  و  آب  دســت دادن  از 
اتیلــن از مهم تریــن عواملــی 
اســت کــه طــول عمــر گل های 
زعفــران را کاهــش می دهــد. از 
دســت دادن آب باعــث تغییرات 
نامطلــوب در ظاهــر گل، ماننــد 
پوســیده گی،  خم شــده گی، 
نــرم شــدن بافــت، کاهــش 
ــن  ــگ و هم چنی ــر رن وزن، تغیی
می شــود.  پیــری  تســریع 
کاربن  هایدرت هایــی  کمبــود 

ــرف  ــرق و مص ــر تع ــه در اث ک
کاربوهایدرت هــا روی  ذخیــره 
از  دیگــر  یکــی  می دهــد، 
علت هــای تخریــب گل هــای 

ــت. ــده اس بری
از  اســت  عبــارت  تنفــس 
شــش  قندهــای  ســوختن 
آن هــا  تبدیــل  و  کاربنــه 
آب  کاربن دای اکســاید،  بــه 
واکنــش  ایــن  انــرژی.  و 
مهــم  فعالیت هــای  از  یکــی 
)متابولیســم(  سوخت وســاز 
اســت کــه در میــوه و ســبزی ها 
ــه  ــز ادام ــت نی ــس از برداش پ
دارد. کم شــدن ذخایــر غذایــی و 
ادامــه تنفــس پــس از برداشــت 
ــرارت  ــزان ح ــه می ــته گی ب بس
یــا  حــرارت  دارد.  نگهــداری 
را  تنفــس  کم تــر،  گرمــی 
ــرف  ــد و از مص ــش می ده کاه
کاربــن  هایدریت هــای 
ــه  ــد و در نتیج ــری میکن جلوگی
نگهــداری  عمــر  و  کیفیــت 

می یابــد. افزایــش  گل هــا 
میــادی  نــزده ی  قــرن  در 
دانشــمندان کشــف کردنــد بــاال 
بــردن ســطح کاربن دای اکســاید 
ســطح  آوردن  پاییــن  و 
واکنش هــای  اکســیژن 
حیاتــی محصــوالت زنــده را 
ــد  ــدازد و رش ــق می ان ــه تعوی ب
فاســدکننده  میکروب هــای 
هــوازی را کاهــش می دهــد. 
محصــول،  مناســب  اتمســفر 
ــدون  ــه ب ــت ک ــفری اس اتمس
سوخت وســازی  آســیب 
محصــول،  بــه  )متابولیکــی( 
ــل  ــه حداق ــس را ب ســرعت تنف
برســاند. محصــوالت کشــاورزی 
متفاوتــی  تحمــل  مختلــف 
اتمســفرهای  بــه  نســبت 
کــم  دارنــد.  را  گوناگــون 
ــاد شــدن  شــدن اکســیژن و زی
فضــای  در  کاربن دای اکســاید 
تــازه  محصــوالت  اطــراف 
رســیدن  و  تنفــس  ســرعت 
محصــول و رشــد میکروبــی 
بنــا  می دهــد.  کاهــش  را 
مانــدگاری  زمــان  ایــن  بــر 
می یابــد.  افزایــش  محصــول 
لــذا بســته بندی گل زعفــران 

بــه شــکل فنــی باعــث:
عمــر  طــول  افزایــش   -
بــا  زعفــران  گل  نگهــداری 
آن، کیفــی  خــواص  حفــظ 
و  فســاد  میــزان  کاهــش   -

زعفــران، گل  ضایعــات 
گل  نگه داشــتن  تــازه  و   -
از  اســتفاده  بــدون  زعفــران 
اشــعه دهی  و  افزودنی هــا 

گردیــد. خواهــد 

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         
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شــیرین بویه گیــاه دارویــی بســیار مفیــد اســت، 
و  مرکــزی  قســمت های  در  بیش تــر  کــه 
ــد. ــودرو می روی ــه ی خ ــه گون ــور ب ــمال کش ش

گیــاه  ایــن  طبــی  نــام 
می باشــد،   »GlycyrrhizeGlobbra«
ــر و در  ــه طــول یک مت ــواًل ســاقه ها ب ــه معم ک
آب و هــوای مناســب تــا دو متــر نیــز می رســد. 
ــفید و  ــش، س ــای بنف ــه رنگ ه ــای آن ب گل ه

اســت. زرد 
ریشــه ایــن گیــاه بــه گونــه ی عمیــق در زمیــن 
ــد  ــا چن ــد ت ــن رو می توان ــی رود از همی ــرو م ف

ســال ایــن گیــاه دوام بیــاورد و نمــو کنــد.
دســت  دور  ولســوالی های  در  را  گیــاه  ایــن 
کشــور بــه گونــه ی ســنتی جمــع آوری می کنــد 
و از ان بــه عنــوان داروی تنظیــم فشــار و 
ــدش  ــه بن ــا ب ــه مبت ــانی ک ــه کس ــان ب هم چن

ــود. ــه می ش ــد، توصی ــروق ان ع
شــیرین بویه بــه طــور معجزه آســا، داری مــوادی 
ماننــد گلســرین، گلوکــوز، ســکروز، آســپار آژین، 
مــواد آلبومــدی، رزیــن و کمــی اســانس اســت 
کــه مــواد مؤثــر در ترکیــب آن گلســرین بــوده  
ــگ  ــزه آن می گــردد. رن کــه ســبب شــیرینی م
شــیرین بویه زرد، نســواری و خاکســتری اســت.

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری از چنــد 
ــه این ســو محافظــت از ایــن گاه طبــی  ســال ب
را آغــاز کــرده و نیــز در والیت هــای جوزجــان، 
ــه مســاحت چهــار هــزار و ۷۲۵  ــخ ب ــدز و بل کن
جریــب را شــیرین بویه کشــت کــرده اســت کــه 
ــه  ــت. ب ــته اس ــال داش ــوب در قب ــات خ حاص
گونــه ای کــه در ســال  ۱۳۹۶ مقــدار حاصــل آن 
ــی  ــه ارزش مجموع ــن ب ــزار و ۶۶۱ ت ــت ه هف

ــود. ــر ب ــون و ۲۲۸ هــزار دال هشــت میلی
همین گونــه در ســال گذشــته پنــج هــزار و 

مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت 
ــار  ــد ان ــه ۹۰ درص ــد ک ــخ می گوی ــت بل والی
کشــور های  بــه  تاشــقرغان  خوش مــزه ی 
می شــود.  صــادر  پاکســتان  و  هندوســتان 
ــد در  ــخ می گوی ــت بل ــت والی ــت زراع ریاس
مجمــوع  ســه هــزار و ۶۰۰ هکتــار زمیــن در 

ــد. ــار می باش ــاغ ان ــخ ب بل
بــه گفتــه آقــای زوبیــن از هــر جریــب زمیــن 
از پنــج تــا هفــت تــن انــار بــه دســت می آیــد.
»امســال انتظــار داریــم حــدود ۲۷ هــزار تــن 
ــار تاشــقرغان  ــم. ان ــه دســت بیاوری حاصــل ب
ــادر  ــوروی ص ــر ش ــاد جماهی ــه اتح ــابق ب س
می شــد، امــا حــاال بــه هندوســتان و پاکســتان 

انتقــال می یابــد و فروختــه می شــود.
ــزار و  ــک ه ــه ی ــد ب ــت می افزای ــن ریاس ای
۲۰۰ انارپــرور در ولســوالی خلــم و تاشــقرغان 
طریــق  ایــن  از  و  باغداری انــد  مصــروف 

ــد. ــد دارن درآم
ــول ریاســت زراعــت، باغــداران از ۱۰۰  ــه ق ب
تــا ۱۴۰ هــزار افغانــی از یــک جریــب زمیــن 
و تــا ۶۰۰ هــزار افغانــی را از یــک هکتــار بــاغ 

ــد. ــه دســت می آورن ــار درآمــد ب ان
ــت،  ــتی بانی های وزارت زراع ــه ی پش در ادام
ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت 
ــه هــدف جلوگیــری از شــیوع آفت هــا  بلــخ ب
انــار،  میــوه  و  درختــان  بیماری هــای  و 
ــروران  ــرای انارپ خریطه هــای مخصــوص را ب

ــه ارزش  ــد ک ــت آم ــه دس ــل ب ــن حاص ۵۳ ت
ــر  ــون و ۲۲۷ هــزار دال ــج میلی مجموعــی آن پن
بــود. ایــن حاصــات بــه پاکســتان، هندوســتان، 
آلمــان،  اوکرایــن،  ایــران،  جاپــان،  ترکیــه، 

ــد. ــادر ش ــه ص ــن و فرانس ــترالیا، یم اس
می گوینــد،  وزارت  ایــن  در  مســووالن 
ــک  ــا از ی ــد ت ــه راه انداخته ان ــی را ب برنامه های
طــرف در رشــد ایــن گیــاه مؤثــر واقــع شــود و 
ــرون از  ــه بی ــزان صــادرات آن ب ــه می همین گون

ــد. ــدا بکن ــش پی ــز افزای ــور نی کش
ــاده دارد  ــی فوق الع ــت داروی ــیرین بویه خاصی ش

ــع  ــت. توزی ــرده اس ــع ک ــت توزی ــن والی ای
ــتفاده از  ــان و اس ــه دهقان ــا ب ــن خریطه ه ای
آن هــا در باغ هــای انــار، باعــث می شــود 
ــاری از  ــت و معی ــات خوش کیفی ــه حاص ک
انــار تولیــد شــود. بدین ترتیــب  باغ هــای 
تولیــد معیــاری انــار باعــث رشــد درآمــد 

می گــردد. انارپــروران 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  هم چنــان 
توســط  انــار  میــوه ی  آفتاب ســوخته گی، 
می گــردد. پــوش  اخبــاری  کاغذ هــای 
والیــت  زراعــت  ریاســت  گونــه  همیــن 

ــواردی  ــوان در م ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ک
ــری  ــدن ، جلوگی ــی ب ــت عموم ــون تقوی هم چ
ــرای  ــده، ب ــم مع ــان زخ ــری زودرس، درم از پی
ــه  ــن »ب ــاب ده ــم و الته ــردن زخ ــرف ک برط
مکیــد«،  بایــد  را  آن  ریشــه  کــه  گونــه ای 
ــس،  ــی نف برطــرف کــردن ورم معــده و تنگ
رفــع ســوء هاضمــه و از بیــن بــردن نفــخ شــکم 
اســتفاده کــرد. هم چنــان اگــر ایــن گیــاه طبــی 
را پیــش از غــذا میــل کنیــد، باعــث الغــری و 

ــود. ــز می ش ــدام نی ــب ان تناس

شیرین بویه به طور معجزه آسا، داری موادی مانند گلسرین، 
گلوکوز، سکروز، آسپار آژین، مواد آلبومدی، رزین و کمی 
اسانس است که مواد مؤثر در ترکیب آن گلسرین بوده  که 

سبب شیرینی مزه آن می گردد. رنگ شیرین بویه زرد، نسواری و 
خاکستری است.

را  مســلکی  و  فنــی  آموزش هــای  بلــخ، 
انارپــروران  بــه  مختلــف  بخش هــای  در 
تاشــقرغان راه انــدازی کــرده اســت تــا بتواننــد 
بهبــودی  محصوالت شــان  پــرورش  در 
ــار، معیارهــا را  ــوه ی ان ــد می ــد و در تولی بیاورن

ــد. ــل کنن تکمی
بــه  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 
ــات  ــر حاص ــه بیش ت ــر چ ــد ه ــور رش منظ
انــار مشــهور تاشــقرغان، در والیــت بلــخ ۵۰ 

ــت. ــاخته اس ــار س ــاغ ان ــن را ب ــار زمی هکت

یاالفتا
زعفران

حمل ونقل گل های برداشت شده
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آب، پولی است که از کیسه ی نواسه های تان 
مصرف می کنید

عنــوان بــه نظرتــان جالــب آمــد؟ حتمــٌا، مــن 
ــی برســیم.  ــه دریافت ــن روش ب ــا ای خواســتم ب
در ادبیــات عــام، ضرب المثلــی داریــم بــه ایــن 
شــکل »بچــه بــادام اس و نواســه مغــز بــادام.« 
ــتن  ــط و دوست داش ــیرینی رواب ــق ش ــن عم ای
بــه ویــژه پســران و  بســته گان خونــی – 
ــا  ــا بحــث م ــد. ام ــان می ده ــه ها- را نش نواس
این جــا، روی چیزهــای دیگــر اســت. تغییــرات 
اقلیمــی و گرمایــش زمیــن، بــه حــدی ســریع 
اســت کــه پیــش از ایــن گفتــه شــده بــود کــه 
ــل و  ــت کاب ــن اس ــر ممک ــال دیگ ــا ۵۰ س ت
دیگــر شــهرهای پــر جمعیــت، بــدون آب شــود. 
ــد  ــال داری ــروز ۴۰ س ــه ام ــمایی ک ــاال ش ح
ــید،  ــده نباش ــت زن ــن اس ــد ممک ــال بع ۵۰ س
نواســه های تان  داریــد  دوســت  آیــا  امــا 
آب نداشــته باشــند؟ اگــر دوســت نداریــد، 
ــش  ــا پی ــرف آب، بی مهاب ــرا در مص ــس چ پ
ــه  ــده ام ک ــی را دی ــر کس ــن کم ت ــد؟ م می روی
ــل  ــد، ن ــرش می کن ــش را ب ــی دندان های وقت
آب را وقفــه ای و مطابــق نیــازش بــاز کنــد. یــا 
ــم،  ــام می کنی ــه حم ــا و شــما ک ــر م ــًا اکث مث
ــرد و  ــان می ب ــه زم ــاالی ۳۰ دقیق ــااًل ب احتم
ــاز  ــاور« را ب ــراً »ش ــدت، اکث ــن م ــول ای در ط
می گذاریــم. آب منبــع حیــات مــا و تمــام 
زنــده گان اســت. طــول ایــن زنده گــی را نبایــد 
کوتــاه کنیــم. نبایــد نســلی باشــیم کــه فــردا را 

ــم. ــب کنی ــروز تخری ام
ــس  ــل های پ ــهم نس ــد س ــر می خواهی ــا اگ ام
از خودتــان را مصــرف نکنیــد، الزم اســت کــه 

مــوارد زیــر را در نظــر بگیریــد. 
از همــه ی قوانیــن و محدودیت هــای حفاظــت 

آب، بایــد آگاه شــوید و از آن پیــروی کنیــد. 
ــه  از آب حفاظــت کنیــد، چــون زنده گــی مــا ب
آن وابســته اســت. هیــچ گاه بــه دلیــل ایــن کــه 
ــه ی آب  ــت صرفی ــوول پرداخ ــر مس ــرد دیگ ف

اســت، آب را هــدر ندهیــد.
ــه  ــل آب تصفی ــا ن ــردن دندان ه ــع برس ک موق

شــده را بــاز نگذاریــد. 
ــه موهــای ســر،  ــع شــامپو و چنــگ زدن ب موق

ــد. ــل آب را ببندی ــتحمام، ن ــگام اس در هن
ــاه  ــان کوت ــام کردن ت ــدت حم ــد م ــعی کنی س
باشــد. آب پخش کــن حمــام را بــا نــوع جدیــد 
تعویــض  کاهنــده مصــرف(  )ســردوش  آن 

ــد. کنی
بــرای آب دادن بــه درختــان، درختچه هــا، 
قطــره ای  آبیــاری  از  گل هــا  و  بوته هــا 
کنیــد. اســتفاده  آب  صرفه جویی کننــده 

بــرای حمــام کــردن، زمــان بگیریــد و آن را بــه 
کمتــر از پنــج دقیقــه برســانید، چــون در ایــن 
صــورت ماهیانــه حــدود چهــار هــزار لیتــر آب 

ــد. ــد ش ــی خواه صرفه جوی
ــبزیجات، اول  ــتن س ــرای شس ــت ب ــر اس بهت
ــپس آب  ــد و س ــر کنی ــی ت ــا را در ظرف آن ه

ــید. بکش
از جریــان آب بــه منظــور آب شــدن یــخ 
گوشــت یــا دیگــر مــواد غذایــی منجمــد 
اســتفاده نکنیــد، و بــرای آب شــدن یــخ مــواد 
ــرار  ــوای آزاد ق ــد، آن را در ه ــی منجم خوراک

ــد. دهی
ــت  ــه حفاظ ــاز ب ــورد نی ــان را در م فرزندان ت
ــا  ــباب بازی ه ــد اس ــازید. از خری از آب آگاه س
ــت آب  ــان ثاب ــه جری ــه ب ــرگرمی هایی ک و س

ــد. ــاب کنی ــد، اجتن ــاز دارن نی
ــه  ــل آب را ب ــویی ن ــتفاده از دستش ــگام اس هن
طــور مــداوم بــاز نگذاریــد چــون جریــان دایــم 

ــود. ــاف آن می ش ــب ات آب موج
اگــر آب حمــام شــما بتوانــد در طــی کم تــر از 
ــر از  ــری را پ ــه یــک ظــرف چهــار لیت ۲۰ ثانی
ــا یــک  ــد، در آن صــورت حتمــًا آن را ب آب کن

»ســرکی« کاهنــده مصــرف تعویــض کنیــد.
ــه جــای مصــرف آب،  ــاط ب ــرای نظافــت حی ب

ــر اســت از جــاروب اســتفاده شــود. بهت
و  بوته هــا  درختــان،  خانــه،  باغچــه ی  در 
ــر خشــکی  ــاوم در براب ــی و مق ــای بوم چمن ه
ــل  ــد و تحم ــاز دارن ــری نی ــه آب کم ت ــه ب ک
ماه هــای گــرم تابســتان را دارنــد؛ بکاریــد. 
آبیــاری  روش  از  اســت  بهتــر  هم چنــان 
ــی  ــت گیاهان ــود. از کاش ــتفاده ش ــره ای اس قط
ماننــد چمــن و شمشــاد کــه هــر روز نیــاز بــه 

ــم. ــودداری کنی ــد؛ خ ــراوان دارن ــاری ف آبی
بــه  را  نل هــا  و  اتصــاالت  پیپ هــا،  تمــام 
ــتی آب  ــا از نش ــد ت ــرل کنی ــب کنت ــور مرت ط

ــود.  ــری ش جلوگی
ــامت  ــان از س ــرای اطمین ــت ب ــروری اس ض
ــرل  ــًا کنت ــا مرتب ــای آب، آن ه ــا و نل ه لوله ه

شــوند.
)مثــل  تزیینــی  از نصــب سیســتم های آب 
ــن کــه آب  ــد. مگــر ای ــاب ورزی فواره هــا( اجتن
در سیســتم بازیافــت شــود. هم چنیــن سیســتم 
را در جایــی نصــب کنیــد کــه تلفــات کمــی در 

اثــر تبخیــر و بــاد داشــته باشــد.
بنــدی  عایــق  را  منزل تــان  آب  لوله هــای 
ــی  ــرم، روش ــای گ ــق کاری لوله ه ــد، عای کنی
ــل از خــروج  ــن آب را قب ــدر رفت ــه ه اســت ک

آب گــرم کاهــش می دهــد.
لوله هــای آب گــرم را عایــق بنــدی کنیــد 
ــل آب الزم  ــه ن ــرای رســیدن آب گــرم ب ــا ب ت

ــد. ــاز بگذاری ــت ب ــی جه ــرا ب ــد آن نباش
ــی  ــه مصارف ــوان ب ــه می ت ــی را ک ــز آب هرگ
یــا شست وشــو رســانید،  و  آبیــاری  نظیــر 

فاضــاب حســاب نکنیــد.
ماشــین های لباس شــویی معمــواًل مقــداری 
زیــاد آب مصــرف می کننــد. بنــا بــر ایــن اگــر 
ــرد ماشــین لباس شــویی  از تعــداد دفعــات کارب
ــی  ــرف آب صرفه جوی ــًا در مص ــد، عم بکاهی
میــزان  از  کــه  نیســت  نیــازی  کرده ایــد. 
ــط  ــه فق ــد بلک ــا بکاهی ــوی لباس ه شست وش
ــه  ــدار لباس هــای کثیــف ب ــا مق ــد ت ــر کنی صب

ــل ماشــین برســد. ــت کام ــدازه ظرفی ان
آب خنــک مــورد مصرف تــان را همــواره در 
یخچــال نگهداریــد تــا هــر گاه کــه یــک پیالــه 
ــل  ــید ن ــور نباش ــد، مجب ــک می خواهی آب خن
آب را بــرای مدتــی بــاز بگذاریــد تــا آب خنــک 

شــود.

بــرای نوشــیدن آب بــه جــای آن کــه نــل آب 
را بــه مــدت زیــادی بــاز بگذاریــد، بهتــر اســت 
ابتــدا چنــد قطعــه یــخ در لیــوان قــرار دهیــد و 

ســپس نــل آب را بــاز کنیــد.
بــه کــودکان آمــوزش بدهیــد تــا بــا بســتن بــه 

موقــع نــل، آب را هــدر ندهنــد.
بــه جــای شســتن موتــر بــا پیــپ آب، از یــک 

ــرد. ــوان اســتفاده ک ســطل آب هــم می ت
ــاس  ــهر احس ــود آب در ش ــه کمب ــی ک در حال
ــاده رو  ــوی پی ــه شست وش ــی ب ــود، لزوم می ش

ــزل نیســت. ــازه و من ــل مغ مقاب
و  باغچــه  دادن  آب  ســرگرم  کــه  زمانــی 
گل هــای منزل ایــد، بــا شــنیدن صــدای زنــگ 
تلفــن یــا زنــگ در، بهتــر اســت ابتــدا نــل آب 

ــد. ــخ دهی ــا پاس ــه آن ه ــد ب ــد و بع را ببندی
تــا حــد امــکان از آب نوشــیدنی بــرای فضــای 
ــا  ــب ی ــه را در ش ــود. باغچ ــتفاده نش ــبز اس س
صبــح زود آبیــاری کنیــد تــا از تبخیــر آب 

ــود. ــری ش جلوگی
نصــب کولــر در ســایه و بــا اســتفاده از پوشــش 
ــای  ــت آب کولره ــری از نش ــب و جلوگی مناس
ــادی در مصــرف  ــی زی ــی، باعــث صرفه جوی آب

آب می شــود.
ــای  ــد، نل ه ــه مســافرت می روی ــه ب ــی ک زمان
ــر( آب  ــمارش گر )میت ــد از ش ورودی آب را بع

ببندیــد.
لوله کشــی  از  اوقــات  گاهــی  اســت  الزم 
توصیــه  کنیــد.  امتحــان  خــود  ســاختمان 
و  ببندیــد  را  آب  نل هــای  تمــام  می شــود 
ســپس میتــر را کنتــرل کنیــد. کار کــردن 
آب  نل هــای  همــه  کــه  زمانــی  در  میتــر 
ــای  ــاف آب از لوله ه ــل ات ــت، دلی ــته اس بس
ــه ی  ــه در نتیج ــد ک ــاختمان می باش ــل س داخ
ــه  ــه و هزین ــه هــدر رفت ــاد آب ب ــدار زی آن، مق

گــزاف آن را شــما خواهیــد پرداخــت.

اما اگر می خواهید سهم 
نسل های پس از خودتان 
را مصرف نکنید، الزم است 
که موارد زیر را در نظر 
بگیرید. 
از همه ی قوانین و 
محدودیت های حفاظت 
آب، باید آگاه شوید و از 
آن پیروی کنید. 
از آب حفاظت کنید، 
چون زنده گی ما به آن 
وابسته است. هیچ گاه به 
دلیل این که فرد دیگر 
مسوول پرداخت صرفیه ی 
آب است، آب را هدر 
ندهید.
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Government institutions, including 
the Ministry of Agriculture, Irriga-
tion, and Livestock (MAIL), signed a 
memorandum of cooperation for con-
trol and prevention of zoonosis.
Zoonosis is infectious disease caused 
by bacteria, viruses and parasites that 
spread between animals (usually ver-
tebrates) and humans.
The aim of the abovementioned 
memorandum is to prevent and con-
trol zoonosis.
The memorandum of cooperation 
was signed in presence of Chief Ex-
ecutive Abdullah Abdullah and heads 
of 17 government intuitions.
Hashmatullah Ghafoori, deputy minis-
ter for irrigation and natural resourc-
es at MAIL, represented MAIL at the 

event.
It should be said that the government 
is committed to further efforts to pre-
vent the spread of common diseases 
between humans and animals.India, 
Turkey, Japan, Iran, Ukraine, Germa-
ny, Australia, Yemen, and France.
Officials at the Ministry of Agricul-
ture say they have launched programs 
to help grow the plant and increase its 
exports abroad.
Glycyrrhiza glabra has a wonder-
ful medicinal characteristic that can 
be used in things such as general 
strengthening of the body, preventing 
premature aging, treating stomach 
ulcers, relieving wounds and inflam-
mation of the mouth “as it needs to 
be sucked”, relieving gastritis and 

shortness of breath, 
indigestion and ab-
dominal flatulence. 
Also, if you eat this 
herb before meals, it 
will also make you 
slim and fit.
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Glycyrrhiza glabra is a med-
ical plant which is most-
ly grown in the central and 
northern parts of the country. 
Glycyrrhiza glabra is a per-
ennial under shrub, reaching 
up to 120 cm height under 
cultivation and its flowers are 
pale blue in color and flower-
ing occurs from 2-3 years of 
planting onwards.
The plant is collected tradi-
tionally in the remote districts 
of the country and is mostly 
used in treating coughs and 
colds, chronic fatigue, gastric 
and duodenal ulcers, and can-
ker sores.
Glycyrrhiza glabra active 
constituents are glycyrrhizin, 
glycyrrhetinic acid, flavo-
noids, isoflavonoids, and chalcones.
The Ministry of Agriculture, Irri-
gation and Livestock (MAIL) has 
been protecting this medical plant for 
several years and has also cultivated 
2362.5 acres of land Glycyrrhiza gla-
bra in Kunduz and Balkh provinces, 
which has had  promising yields.
In 2017 (1396 Solar Year), the to-
tal yields of Glycyrrhiza glabra was 
7,661 tons, worth 8,228,000 USD. 
Similarly last year 5,053 tons yields 
were harvested, the total value of 
which was 5,277,777 USD. The 
yields were exported to Pakistan, 
India, Turkey, Japan, Iran, Ukraine, 
Germany, Australia, Yemen, and 
France.

Glycyrrhiza Glabra

Officials at the Ministry of Agricul-
ture say they have launched programs 
to help grow the plant and increase 
its exports abroad.
Glycyrrhiza glabra has a wonder-
ful medicinal characteristic that can 
be used in things such as general 
strengthening of the body, preventing 
premature aging, treating stomach 
ulcers, relieving wounds and inflam-
mation of the mouth “as it needs to 
be sucked”, relieving gastritis and 
shortness of breath, indigestion and 
abdominal flatulence. Also, if you 
eat this herb before meals, it will also 
make you slim and fit.

Sonbola 26: September 17, 2019
Surveys show that apple crop pro-
duction has increased by 30 percent 
in Daikundi province this year.
Daikundi Agriculture, Irrigation, and 
Livestock Directorate said that apple 

17 Government Institutions Sign MoC
 for Prevention of Zoonosis

Daikundi Apple Yields Increase
 by 30 Percent

production will reach 32,478 metric 
tons this year, the figure shows 30 
percent increase.
Ten types of apple are bred and pro-
duced in Daikundi province, most of 
which are sold in the capital.

Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence
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