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گپ دهقان
اطالع رسانی بهتر، مسوولیت ما 

و بنیاد شفافیت
۲۸ ســپتامبر، برابــر بــا ششــم میــزان ۱۳۹۸، روز جهانــی 
اهمیــت  دربــاره ی  بــود.  اطالعــات  بــه  آزاد  دست رســی 
دست رســی بــه اطالعــات در یــک نهــاد بایــد گفــت کــه اگــر ایــن 
ــه ی کاهــش  ــه ایجــاد شــفافیت نمی انجامــد و زمین دست رســی ب

فســاد را فراهــم نمی کنــد، مســلمًا در جایــی نقــص دارد.
ــاد  ــاد، بنی ــک نه ــات در ی ــه اطالع ــی ب ــانی و دست رس اطالع رس
شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد اســت. مقولــه ی مشــهوری اســت 
کــه می گوینــد  »خایــن خایــف اســت«. بــه ایــن معنــا کــه زمانــی 

ــد. ــاال نمی زنن ــرده را ب کــه چیــزی پنهــان باشــد، پ
ــه اطالعــات  ــی دست رســی آزاد ب در گرامی داشــت از روز جهان
در مرکــز اطالعــات و رســانه های حکومــت بــه تاریــخ ۱۷ 
ــای  ــده و کاره ــاد ش ــای ایج ــم از زمینه ه ــاز ه ــزان ۱۳۹۸، ب می
ــات در وزارت  ــه اطالع ــی آزاد ب ــرای دست رس ــده ب ــام ش انج

زراعــت ســتایش شــد.
مــا از قدرشناســی کمیســیون دست رســی بــه اطالعــات، نهادهای 
ــپاس گزاریم و  ــگاران س ــانه ای و خبرن ــای رس ــی و نهاده تحقیق
ــت  ــچ درخواس ــتن هی ــخ نگذاش ــر و بی پاس ــا کار بیش ت ــد م تعه
ــه وزارت زراعــت در سراســر  معلومــات از نهادهــای مربــوط ب

کشــور اســت.
ــاد  ــتم های ایج ــا و سیس ــه ظرفیت ه ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام واقعی
ــر دارد  ــت س ــت، هف ــانی در وزارت زراع ــرای اطالع رس ــده ب ش
ــن  ــن و ناام ــق ام ــد و مناط ــترده، کار می کن ــورت گس ــه ص و ب

نمی شناســد.
شــماره ۱۵۰ بــه صــورت رایــگان بــه همــه ی دهقانــان، مالــداران،  
ــن  ــات در ای ــه معلوم ــد ب ــهروندان نیازمن ــایر ش ــداران و س باغ
بخــش، خدمــات ارایــه ی معلومــات مــدرن و آپدیــت ارایــه 
ــن(  ــی ناام ــن و چ ــق ام ــی مناط ــور )چ ــر کش ــد. از سراس می کن
مــردان و زنــان دهقــان، مالــدار، باغــدار و فــارم داران می تواننــد 
اطالعــات آپدیــت و معلومــات کاربــردی مــورد نیازشــان را 

ــد. ــت کنن دریاف
وزارت  ارایــه ی خدمــات  بــاره ی  در  کــه  هم چنــان کســانی 
و پروژه هایــش بــه صــورت حضــوری معلومــات شــفاهی 
در  پروژه هــا  و  ریاســت ها  تمامــی  نماینــده گان  می خواهنــد، 
ــه  ــد ب ــان دروازه ی وزارت می توانن ــه در ده ــط عام ــر رواب دفت
ــی  ــتند، دست رس ــتحق اش هس ــی مس ــات و خدمات ــه ی اطالع هم

ــند. ــته باش داش
بخــش  در  دیگــر  معلوماتــی  سیســتم   ۱۴ دیگــر،  جانــب  از 
سیســتم های معلوماتــی وب ســایت وزارت زراعــت ایجــاد شــده 
ــد  ــان، ســرمایه گذاران و نهادهــای مرتبــط، می توانن اســت. محقق
ــان  ــورد نیازش ــات م ــت معلوم ــرای دریاف ــتم ها ب ــن سیس از ای

ــد. ــتفاده کنن ــا، اس ــب م ــری از جان ــس و زمان ب ــدون پروس ب
بانــک دیتــا، آرشــیف الکترونیــک و کتاب خانــه ی آنالیــن زراعتــی 
ــانی در  ــش اطالع رس ــده در بخ ــاد ش ــای ایج ــر مزیت ه از دیگ
ــای دست رســی  ــا و ظرفیت ه ــه زمینه ه ــت اســت ک وزارت زراع

بــه اطالعــات را بهتــر و بیش تــر کــرده اســت.
ــت(  ــی )۳۴ والی ــای دوم ــانی در واحده ــع اطالع رس ــاد مراج ایج
ــای بخــش اطالع رســانی و  ــر نوآوری ه ــان از دیگ ــرد آن و کارک

مشــاوریت ارشــد مطبوعاتــی در وزارت زراعــت اســت.
امــا، گــپ مهم تــر از همــه ایــن اســت کــه ایــن فضاهــای ایجــاد 
ــرف  ــه و ص ــات، یک جانب ــه معلوم ــی ب ــرای دست رس ــده ب ش
ــرات  ــل تأثی ــده، ب ــاد نش ــات ایج ــه اطالع ــی ب ــرای دست رس ب
فــراوان در کاهــش فســاد و خدمــات رایگان بــه شــهروندان دارد.
ــر  ــه دفت ــر ب ــر روابــط عامــه دیگــر مراجعــان دفت ــا ایجــاد دفت ب
ــد و  ــم اداری نمی گردن ــی حاک ــردن بوروکراس ــپری ک ــرای س ب
احتمــال اذیت شدن شــان بســیار بســیار پاییــن آمــده اســت. 
مراجعــان درخواســت ها و سندهای شــان را بــه مســوول بخــش 
ــد، مســوولیت  ــه بع ــه می ســپارند. از آن ب ــط عام ــر رواب در دفت
پروســس کارهــا و سندهای شــان بــه دوش خــود وزارت اســت.
نشــر اطالعــات و حــاال قراردادهــا در وزارت زراعــت باعث شــده 
اســت کــه قراردادهــا بیش تــر بازبینــی شــود. در ســال گذشــته 
وزارت زراعــت ۷۰۰ میلیــون افغانــی از درک بازبینــی قراردادهــا 
ــن بازبینی هــا منجــر  ــا فســاد صرفه جویــی کــرد. ای ــارزه ب و مب
بــه معرفــی شــدن ۱۵ کارمنــد به ســارنوالی شــد. مســلمًا امســال 

هــم ایــن بازبینی هــا ادامــه داشــته اســت.
ــه  ــی ب ــای دست رس ــود زمینه ه ــرای بهب ــان ب ــه کارهای م ــا ب م
ــه ایجــاد شــفافیت و حســاب دهی  معلومــات ادامــه می دهیــم و ب
ــر  ــفاف تر و پاکیزه ت ــده را ش ــم و آین ــاور داری ــق ب ــن طری از ای

ــم. ــال می دانی از ح
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مراقبت و گسترش جنگل ها:

برای نگهداری منبع آکسیجن و درآمد مردم
 چی کار شده؟
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جنگل هــای از ســرمایه های بومــی و طبیعــی هــر 
کشــور شــمرده می شــود. مــردم، حکومــت و نهاد هــای 
ــا مســوولیت  مســوول در حفاظــت و انکشــاف جنگل ه
حیاتــی  تاثیــر  بخــش  ایــن  کارشناســان  دارنــد. 
ــمرده اند؛  ــن ش ــان را چنی ــی انس ــر زنده گ ــا ب جنگل ه
تعدیــل آب و هــوا، کنتــرل آب هــای ســطحی و تغذیــه 
ســفره های آب زیرزمینــی، حفــظ و تولیــد خــاک، تولیــد 
دارو، تولیــدات صنعتــی، اکوتوریســم یــا طبیعت گــردی.
جنــگل از دیــد عمــوم مــردم فضایــی بــا نشــاط بــرای 
گردش گــری و از نظــر بســیاری از ســاکنان درون و 
ــد و  ــب درآم ــرای کس ــی ب ــگل محل ــیه آن، جن حاش
امــرار معــاش اســت، امــا ارزش هــای علمــی، اقتصــادی 
و گردش گــری تنهــا بخشــی از کارکردهــای مهــم 
ــاس  ــر اس ــعه یافته ب ــورهای توس ــت. کش ــگل اس جن
و  برده انــد  پــی  آن  اهمیــت  بــه  تجربه های شــان 
همــواره بــه دنبــال بهبــود کمــی و کیفــی آن هســتند.
ــان  ــی جه ــیجن مصرف ــد از آکس ــوع ۶۰ درص در مجم
ــاس  ــر اس ــود. ب ــد می ش ــی تولی ــش گیاه ــط پوش توس

ــز  ــا نی ــده، جنگل ه ــیب دی ــگ آس ــه جن ــن ده چندی
ــت،  ــه وزارت زراع ــت. خوش بختان ــوده اس ــان نب در ام
توســعه  و  احیــا  حفاظــت،  در  مالــداری  و  آبیــاری 
ــد،  ــود را مســوول می دان ــه خ ــر از هم ــا بیش ت جنگل ه
ــن  ــا در ای ــه ای از فعالیت ه ــه گوش ــر ب ــن خاط از همی

ــود. ــاره می ش ــه اش عرص

فعالیت های سال گذشته
وزارت زراعــت در ســال ۱۳۹۷ ســاحه ۳۲۰ هکتــار 
ــوده اســت. جنگل هــای  ــا و حفاظــت نم ــگل را احی جن
احیــا شــده در والیت هــای تخــار، لوگــر، هــرات، 
ســمنگان، پنجشــیر، بادغیــس، کنــر، پکتیــکا، خوســت، 
ــه  ــی ک ــاحات جنگل ــد. س ــدی می باش ــا و دایکن پکتی

احیــا شــده اســت، ۱۲۰ هکتــار آن جنــگل پســته، 
ــادام  ــگل ب ــار جن ــوزه، ۴۰ هکت ــگل جلغ ــار جن ۵۰ هکت
ــده  ــاخت ش ــز س ــگل لمن ــار آن جن ــی و ۸۰ هکت کوه

ــت. اس
ــال   ــزار نه ــال ۳۰۰ ه ــن س ــان همی ــان در جری  هم چن
چهارمغــز و ۵۰ هــزار نهــال جلغــوزه تولیــد شــده اســت. 
ــرای  ــش ب ــن بخ ــت در ای ــا فعالی ــر ب ــوی دیگ از س
هفــت هــزار و ۴۱۷ تــن از هم وطنــان مــا شــغل ایجــاد 
ــل  ــا ۱۰۰ درصــد تکمی ــن جنگل ه ــده اســت. کار ای ش

گردیــده اســت. 

فعالیت های امسال
ــرای حفاظــت و  ــت ب ــای وزارت زراع ریاســت جنگل ه
ــاخته  ــته س ــال گذش ــی را در س ــا پالن ــعه جنگل ه توس
بــود کــه امســال بخشــی از آن عملــی شــده و بخشــی 
دیگــر آن در حــال تطبیــق اســت. والیت هــای خوســت، 
پکتیــا، پکتیــکا، کنــر، لغمــان، ســمنگان و لوگــر محــل 
ــه  ــی آن ب ــه مجموع ــالن اســت. هزین ــن پ ــق ای تطبی

ــد. ــی می رس ــون افغان ــش از ۶۷ میلی بی
ــگل داری، احــداث یــک هــزار  ایجــاد ۱۱۹ انجمــن جن
ــته در  ــوزه، پس ــز، جلغ ــی چهارمغ ــه خانه گ و ۷۶ قوری
ــزار  ــرورش از ۱۰ ه ــت و پ ــار، حفاظ ــاحه ۲۱۰ هکت س
ــز،  ــال چهارمغ ــزار نه ــاندن ۱۰ ه ــوزه، ش ــال جلغ نه
اعمــار دو هــزار و ۱۸۰ متــر مکعــب چکــدم )بنــد 
ــوزش ۵۰  ــق و آم ــایل ضــد حری ــه وس ــی(، تهی حفاظت
نفــر در بخــش کنتــرل حریــق از کارهــای عمده امســال 
ــد. ــا می باش ــترش جنگل ه ــت و گس ــش حفاظ در بح

برخــی برآوردهــا هــر هکتــار جنــگل قــادر اســت 
ــن اکســیژن  ــاالنه ۲.۵ ت ــن، س ــذب گاز کارب ــن ج ضم
)نیــاز ۱۰ نفــر در ســال( را آزاد کنــد. کاهــش آلوده گــی 
ــای  ــی گازه ــذب برخ ــار، ج ــذب گردوغب ــی، ج صوت
کیمیایــی و از بیــن بــردن بســیاری از باکتری هــا، 
ــد  ــر از فوای ــرات مض ــره ای و حش ــای تک حج قارچ ه
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــق جنگل ــان مناط ــر درخت دیگ
افغانســتان هــم از شــمار کشــورهایی اســت کــه دارای 
ــد. ــن می باش ــابقه که ــا س ــا ارزش و ب ــای ب جنگل ه

ــه در  ــا ک ــی م ــته های بوم ــیاری از داش ــد بس هم مانن

  شجاع الحق نوری
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پــس از آن کــه واردات مرغ هــای پیــر یــا 
ــاری و  ــع شــد، وزارت زراعــت، آبی ــدر« من »بری
ــا  ــی اش یک ج ــای حمایت ــا برنامه ه ــداری ب مال
ــه  ــد ک ــالش کرده ان ــی، ت ــکتور خصوص ــا س ب
ــوق  ــی س ــمت خودکفای ــه س ــکتور را ب ــن س ای

ــد. بدهن
 در حــال حاضــر ظرفیــت ســاالنه ی تولیــد 
گوشــت مــرغ در کشــور ۲۱۹ هــزار تــن اســت، 
ــت  ــرف گوش ــاالنه مص ــاز س ــه نی ــی ک در حال
ــد.  ــن می باش ــزار ت ــتان ۲۹۵ ه ــرغ در افغانس م
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه ۸۰ درصــد 

ــردد. ــد می گ ــل تولی ــرغ در داخ ــت م گوش
ــت،  ــخنگوی وزارت زراع ــتمی س ــر رس علی اکب
آبیــاری و مالــداری می گویــد: »خوشــبختانه 
ــق  ــی و تطبی ــای حمایت ــا برنامه ه ــه ب ــا توج ب
پروژه هایــی کــه وزارت زراعــت بــر ســکتور 
بــه  گذشــته  ســال های  طــی  مرغــداری 
خصــوص طــی دو ســال گذشــته عملــی ســاخته 
ــی  ــه خودکفای ــتان ب ــداری افغانس ــکتور مرغ س
نزدیــک شــده، در حــال حاضــر ۸۰ درصــد 
ــدات  ــق تولی ــردم افغانســتان از طری ــای م نیاز ه

داخلــی تامیــن می شــود.«
فــارم   ۱۰ همه ســاله  زراعــت  وزارت 
ــرای  ــور ب ــی را در کش ــزرگ تجارت ــداری ب مرغ
ــرار اســت در ســال  ســرمایه گذاران می ســازد. ق
روان ۷۰ فــارم مرغــداری در کشــور ســاخته 
شــود. هم چنــان بــا بســته شــدن دروازه ی 
ــارم  ــا ف ــر، ده ه ــای پی ــه روی مرغ ه واردات ب
بــزرگ کــه از فعالیــت بــاز مانــده بودنــد دوبــاره 
ــداری  ــارم مرغ ــد ف ــد، و چن ــاز کردن ــه کار آغ ب

دیگــر بــه تازه گــی تاســیس شــده اند.
ــت  ــاالنه وزارت زراع ــت: س ــتمی گف ــای رس آق
ــطح  ــی را در س ــزرگ تجارت ــای ب ــا فارم ه ده ه
کشــور می ســازد، در ســال جــاری ۷۰ فــارم 
مرغــداری کــه  ۱۰ فــارم آن ۱۰ هــزار قطعــه ای 
ــرای  ــه ای، ب ــزار قطع ــج ه ــارم پن اســت و ۶۰ ف
ســکتور خصوصــی ســاخته می شــود کــه تقریبــًا 
۶۰ درصــد هزینــه ی ســاخت آن هــا بــه همکاری 

وزارت زراعت همه ساله ۱۰ فارم مرغداری بزرگ تجارتی را در کشور 
برای سرمایه گذاران می سازد. قرار است در سال روان ۷۰ فارم مرغداری 

در کشور ساخته شود. هم چنان با بسته شدن دروازه ی واردات به روی 
مرغ های پیر، ده ها فارم بزرگ که از فعالیت باز مانده بودند دوباره به کار 

آغاز کردند، و چند فارم مرغداری دیگر به تازه گی تاسیس شده اند.

مالــی و تخنیکــی وزارت زراعــت اســت و بقیــه 
خصوصــی  ســکتور  ســرمایه گذاران  ســهم 

می باشــد.
اتحادیــه مرغــداران  معــروف ظفــر رییــس 
ــال  ــد: »در ح ــاره می گوی ــن ب ــتان در ای افغانس
فــارم   ۸۲۴ و  هــزار   ۱۰ کشــور  در  حاضــر 
مرغــداری فعالیــت دارد کــه از میــان آن هــا 
هشــت هزار و ۸۰۰ فــارم مرغ هــای گوشــتی 

و بیــش از ۶۰۰ فــارم، پرورشــگاه های مــرغ 
» نــد. تخمی ا

ــزار  ــش ۱۲۰ ه ــرد: »بی ــار ک ــر اظه ــای ظف آق
نفــر در بخــش ســکتور مرغــداری فعالیــت 
ــه صــورت مســتقیم و بیــش از ۳۰۰  ــد ب می کنن
ــن راســتا  ــر مســتقیم در ای ــه شــکل غی هــزار ب
فعالیــت دارنــد کــه در ۱۷ والیــت کشــور، روی 

پــرورش مــرغ، بیش تــر کار می شــود.«
وی عــالوه کــرد: »مــواد خوراکــی مرغ هــا، 
پیــش از ایــن، از خــارج وارد می شــد امــا حــاال 
در داخــل کشــور از جــواری، ســویا، گنــدم، جــو، 
برنــج، ویتامیــن و منرال هــای ترکیبــی اســت.«
مردم مــان  از  »مــا  گفــت:  اخیــر  در  وی 
می خواهیــم کــه از تولیــدات داخلــی کشــور 
ــی  ــه خودکفای ــا ب ــد ت ــر کنن ــتفاده ی بیش ت اس

برســیم.«
ــان  ــارم افغ ــوول ف ــالل زی مس ــم ج احمدتمی
می گویــد:  جــالل زی  آقــای  اســت.  معیــار 
»فــارم مــا ظرفیــت ۳۰۰ هــزار مــرغ را در 
ــرغ در  ــم م ــزار تخ ــان دارد و ۱۹۰ ه ــک زم ی
ــرای بیــش  ــارم ب ــد، در ایــن ف روز تولیــد می کن
ــت،  ــده اس ــاد ش ــه ی کار ایج ــر زمین از ۱۰۰ نف
ایــن فــارم را بــه هزینــه هفــت میلیــون افغانــی 

ســاخته ایم.« )دالــر؟( 
هم چنــان وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری 
ــه  ــداری را ب ــارم کوچــک مرغ ــا ف ــاالنه ده ه س
ــن  ــاال رفت ــه در ب ــان تهی دســت می ســازد ک زن

ــد در کشــور نقــش اساســی دارد. ســطح تولی

افغانستان در سکتور مرغداری
 ۸۰ درصد خودکفا شده است

 حشمت اهلل حبیبی
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برداشــت یــک میلیــون تــن تربــز والیــت نیمــروز 
ــی  ــت. والیت ــن والی ــوالت ای ــی محص و معرف
کــه قبــل از تجــاوز چنگیــز و تیمــور لنــگ بنــام 
گــدام آســیا مشــهور بــود. ایــن گــزارش پیرامــون 
ــدار ی والیــت  وضعیــت زراعــت، باغــداری و مال
وضاحــت  گرامــی  خواننــده گان  بــه  نیمــروز 

می دهــد. 
امســال یــک میلیــون تــن تربــز و ۵۰۰ هــزار تــن 
ــه دســت آمــده  ــت ب ــن والی ــزه از مــزارع ای خرب

اســت. 
ــد کشــت  ــت می گوی ــن والی ــت ای ریاســت زراع
بهــاری امســال تربــز و خربــزه ایــن والیــت بــه 
)۴۰۰۰۰( هکتــار می رســد کــه در ۴۰ ســال 
ــوده  ــابقه ب ــی س ــروز ب ــخ نیم ــته در تاری گذش
اســت. چنان کــه  در اوایــل رفــع حاصــالت 
ــن  ــداً ای ــا بع ــود ام ــف ب ــروش ضعی ــت ف مارکی
محصــوالت بخاطــر ضــرورت وزارت دفــاع و 
همچنــان ســایر والیــات خریــداری و بــه پیمانــه 
وســیع و قیمــت بلنــد بــه والیــات هــرات، 
ــان  ــود. همچن ــال داده می ش ــل انتق ــی، کاب غزن
ــتان و  ــران، ترکمنس ــایه ای ــورهای همس ــه کش ب

پاکســتان صــادر می گــردد.
در ســالهای اخیــر دهقانــان بــه کشــت گلخانــه ای 
ــر ضــرورت  ــاًل اکث ــد کــه فع ــده ان تشــویق گردی
داخلــی مــردم بــا اســتفاده از ســبزخانه در داخــل 

ــد.  ــد می گردن ــوالی ها تولی ــز و ولس مرک
 بیــش از ۱۰۰ گلخانــه در والیــت نیمــروز فعــاًل 
فعــال و مــردم مصــروف کشــت ســبزیجات 
طریــق  از  گلخانــه   ۸ چنان کــه  می باشــند. 
اقتصــاد خانــواده ریاســت زراعــت  مدیریــت 
بــرای خانم هــای زراعــت پیشــه در مرکــز و 
ــده  ــرداری ش ــاده بهرهب ــع و آم ــوالی ها توزی ولس
از طریــق  انــد و هم چنــان ۲۶ گرین هــاوس 
موسســه داکار بــرای زنــان زراعــت پیشــه و 
دهقانــان در مرکــز و ولســوالی ها توزیــع گردیــده 
ــت.  ــاده اس ــت آم ــه دس ــول ب ــه معق ــه نتیج ک

از اینکــه در والیــت نیمــروز آب زیــر زمینــی شــور 
ــکل  ــز بش ــا نی ــای دریاه ــوده و آب ه ــی ب و نمک
ــی  ــرایط اقلیم ــًا ش ــد بن ــاری نمی باش ــی ج دایم
ــاعد  ــات مس ــات میوه ج ــواع باغ ــام ان ــرای تم ب
نیســت، ولــی یــک تعــداد درختــان مثمــر شــامل 
ــا  ــه ب ــوت ک ــته، ت ــور، پس ــاب، انگ ــا، عن خرم
ــته و  ــت داش ــق و مقاوم ــی تواف ــای نمک خاکه
بــه آب کمتــر ضــرورت دارنــد نتیجــه بهتــر داده 
ــه  ــته ب ــال گذش ــی دو س ــه در ط ــت. چنان ک اس
اثــر توجــه وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری ۵۶ 
ــط  ــاغ توس ــه داکار و ۱۰۰ ب ــط موسس ــاغ توس ب
ــز و  ــداری در مرک ــی باغــداری و مال ــروژه ی مل پ
ولســوالی ها احــداث گردیــده انــد و نتایــج خــوب 

داشــته اند. 
در والیــت نیمــروز آب هــای زیرزمینــی در تمــام 

تولیــدات عمــده نیمــروز گنــدم، جــو، ذرت، تربــز، 
خربــزه، مــاش، زیــره و کنجــد انــد. 

کشــت  در  بیشــتر  آب  کمبــود  نســبت  بــه 
تیرماهــی گنــدم، عــدس و جــو بــذر می گردنــد و 
ــز، ذرت یــک  ــزه، ترب امــا در کشــت بهــاری خرب
نــوع جــواری، مــاش و ســایر ســبزیجات از قبیــل 
ــدو،  ــه، ک ــیاه، بامی ــی، بادنجــان س بادنجــان روم

ــردد.  ــذر می گ ــز ب ــک نی ــگ و پال ــرچ، بادرن م

مالداری
ــروز را  ــت نیم ــردم والی ــتغال  م ــک بخــش اش ی
مالــداری تشــکیل می دهــد در ایــن والیــت 
سیســتانی،  گاوهــای  قبیــل  از  حیواناتــی 
بلوچــی،  و  غلجایــی  نژاد هــای  گوســفندهای 
ــتر  ــتر بیش ــری و ش ــای م ــی، بزه ــای وطن بزه
پــرورش می یابنــد، گرچــه مالــداری در تمــام 
ــد و  ــکیل می ده ــردم را تش ــغل م ــوالی ها ش ولس
امــا در ولســوالی کنــگ گاوداری هــا بــه خصــوص 
گاوهــای سیســتانی زیــاد تربیــت و پــرورش 
ــز  ــت ب ــور تربی ــوالی چخانس ــوند و در ولس می ش

ــت.  ــروج اس ــتر م ــفند بیش و گوس
ــات  ــس لبنی ــتگاه پروس ــروز دس ــت نیم در والی
بشــکل ابتدایــی وجــود دارد و امــا تولیــدات لبنــی 
ــت میرســد. در  ــی والی ــه مصــرف داخل صــرف ب
ــالی های  ــبت خشک س ــه نس ــر ب ــال های اخی س
متواتــر نســل گاوهــای سیســتانی تــا انــدازه 

ــده اســت.  ــرض گردی نســبی منق
در تمــام شــش واحــد اداری والیــت نیمــروز 
وزارت  مصــارف  بــه  حیوانــی  کلینیک هــای 
ــا  ــده ب ــار گردی ــداری اعم ــاری و مال ــت آبی زراع
ــکتور  ــای س ــط پراویت ه ــین توس ــه و واکس ادوی
دارد،  قــرار  مالــداران  خدمــت  در  خصوصــی 
در  القــاح مصنوعــی  استیشــن های  هم چنــان 
ــایر  ــوده و س ــال ب ــام ولســوالی ها فع ــز و تم مرک
ــت  ــق ریاس ــی از طری ــاح مصنوع ــزات الق تجهی
زراعــت و یــا موسســات همــکار بــا یخچال هــای 
ســولری و تجهیــزات طبــی وترنــری در دســترس 

ــت.  ــده اس ــرار داده ش ــان ق ش
ــه  ــروز ب ــت نیم ــای اداری والی ــام واحده در تم
ــی  ــای ترویج ــوالی دآلرام یونت ه ــتثنای ولس اس
ــلکی  ــای مس ــذب کدر ه ــا ج ــده و ب ــار گردی اعم
همــه مدیریت هــای خدمــات امــور زراعتــی 

ــد.  ــال ان فع
نــوع  نیــز  خانه گــی  مرغ هــای  پــرورش 
ــای  ــواع مرغ ه ــوده ان ــان ب ــرای زن ــتغالزایی ب اش
ــت  ــره تربی ــوچ و غی ــردن ل ــی، گ ــی، کلنگ وطن
ــروز  ــت نیم ــر در والی ــال حاض ــد. در ح می گردن
بــه تعــداد ۶۰ فــارم مرغــداری ســکتور خصوصــی 
ــل وارد  ــه مشــکالت از قبی ــا ب ــد ام ــت دارن فعالی

خــارج  از  یکــروزه  چوچه مرغ هــای  کــردن 
ــوازن  ــه غــذای مت کشــور و مشــکل دسترســی ب
زمینــه رشــد شــان را کمتــر ســاخته اســت. 
ــال  ــه س ــواده در س ــاد خان ــت اقتص ــط ریاس توس
ــالح  ــای اص ــوار مرغ ه ــرای ۲۴۵ خان ــته ب گذش
شــده نــوع گولــدن توزیــع گردیــده و امــا نتیجــه 

ــد.  ــت نیام ــه دس ــت ب درس
بــا وجــودی کــه در والیــت نیمــروز تیم هــای پــی 
آر تــی قطعــًا وجــود نداشــته و موسســات ســازمان 
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــدی ب ــز عالقمن ــل نی مل
بخــش زراعــت و مالــداری نشــان نــداده انــد امــا 
بــا آن هــم از طریــق موسســات ریلیــف انترنشــنل 
ــی،  ــذری، کودهــای کیمیای ــدم ب و ANCC گن
علوفــه و واکســین از طریــق موسســات متذکــره 
یــک انــدازه کمــک شــده اســت. باوجــود بحــران 
خشکســالی مقــدار ۵۸۶متریــک تــن کانســنتریت 
ــداری و  ــاری و مال ــت آبی ــق وزارت زراع از طری
ــق  ــن کانســنتریت از طری ــدار ۱۵۰ متریــک ت مق
ولســوالی ها  و  مرکــز  در   ANCC مؤسســه 
ــه،  ــواد علوف ــع م ــا توزی ــه ب ــد ک ــع گردی توزی

ــد.  ــاره یافتن ــداران زندگــی دوب ــات مال حیوان
در  ســاحه ای  دفتــر   FAO موسســه  اخیــراً 
ریاســت زراعــت افتتــاح نمــوده و بــرای دهقانــان 
ــرار  ــر و ق ــک دای ــی کوچ ــاپ های آموزش ورکش
ــران  ــدم و زعف ــی گن ــای نمایش ــت مزرعه ه اس
بــرای شــماری از دهقانــان توزیــع نماینــد و 
هم چنــان فعالیت هــای در جریــان اســت کــه 
 FAO ــر ــکاری دفت ــه هم ــکتور خصوصــی ب س

ــد.  ــذاری نماین ــرمایه گ ــت س ــش زراع در بخ
ــدار ۶۰۰۰  ــاری مق ــال ج ــی س ــان در ط هم چن
متریــک تــن گنــدم امــدادی بــه پیشــنهاد 
ریاســت زراعــت و همــکاری مقــام وزارت زراعــت 
ــیالب زده گان  ــالی و س ــرران خشکس ــرای متض ب
منظــوری داده شــده کــه در گدام هــای مربوطــه 
ــق  ــع آن از طری ــره و توزی ــروز ذخی ــت نیم والی
کمیته هــای  و  حــوادث  بــا  مبــارزه  ریاســت 
ــع قــرار دارد  ــوز تحــت توزی حــاالت اضطــرار هن
و ایــن کمــک وزارت زراعــت موجــب گردیــد تــا 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــردم ب ــای م ــو مهاجرت ه جل

ــود.  ــه ش گرفت
در بخــش پروژه هــای انکشــافی همــه ســاله 
شــماری از پروژه هــای انکشــافی در والیــت 
نیمــروز از بودجــه انکشــافی مقــام وزارت زراعــت 

ــیده اســت.  ــال رس ــه اکم ــه پای ب
ملخ هــای  هجــوم  خطــر  کــه  وجــودی  بــا 
صحرایــی را قبــاًل پیش بینــی کــرده بودیــم زیــرا 
در مجــاورت والیــت نیمــروز در کشــور جمهــوری 
ــی در  ــای صحرای ــوم ملخ ه ــران هج ــالمی ای اس
جریــان بــود و امــا بــه همــکاری بموقــع ریاســت 
زراعــت و مقــام وزارت زراعــت ادویــه ضــد ملــخ 
و تجهیــزات مربوطــه بــه والیــت نیمــروز انتقــال 
ــد چنان کــه در هجــوم ملخ هــای وطنــی ای  گردی
کــه چنــد مــاه قبــل در ولســوالی چهاربرجــک این 
ــه همــکاری  ــد ب ــده بودن ــه ور گردی ــت حمل والی
مــردم و تــالش شــبانه روزی کارمنــدان ریاســت 
زراعــت بــه کلــی محــو و نابــود گردیدنــد، ناگفتــه 
کنــگ،  ولســوالی های  ســایر  در  کــه  نمانــد 
چخانســور و مرکــز والیــت نیــز بــه پیمانــه 
ــی  ــر محصــوالت زراعت ــا ب ــر هجــوم ملخ ه کم ت
دهقانــان بــه وقــوع پیوســت کــه بــه موقــع محــو 

ــد.  ــود گردیدن و ناب

ــوالی های دل آرام  ــتثنای ولس ــه اس ــوالی ها ب ولس
و خاشــرود شــور و نمکــی می باشــند کــه در 
و  کشــت  و  حیوانــات  و  انســان ها  آشــامیدن 

زراعــت از آن اســتفاده نمی شــود. 
ــرود  ــد و خاش ــای هلمن ــروز توســط دو دریاه نیم
ولســوالی  هلمنــد  دریــای  آبیــاری می شــود، 
ــج و ولســوالی کنــگ را تحــت  چهاربرجــک، زرن
خاشــرود  دریــای  و  می دهــد  قــرار  آبیــاری 
ولســوالی های دل آرام، خاشــرود و چخانســور را 

می نمایــد.  آبیــاری 
در مســیر دریاهــای هلمنــد و خاشــرود تــا اکنــون 
بندهــای آب گــردان و بندهــای ذخیــره آب اعمــار 
نشــده، در ایــن اواخــر کار اعمــار بنــد کمــال خان 
ــوز  ــه هن ــه دارد ک ــد ادام ــای هلمن در مســیر دری
کار آن تکمیــل نگردیــده در صورتــی کــه در 
مســیر دریــای هلمنــد بنــد کنترلــی کمال خــان و 
بعــدا بنــد ذخیــره ای رســتم کــه اهمیــت تاریخــی 
دارنــد اعمــار شــوند، و مدیریــت آب بــه صــورت 
درســت صــورت گیــرد و مســئله تعییــن حق آبــه 
ــران و  ــوری اســالمی ای ــا کشــور جمه ــروز ب نیم
ــت  ــد تثبی ــت هلمن ــی والی ــد کجک ــئولین بن مس
ــت  ــن تح ــار زمی ــش از ۱۷۴۰۰۰  هکت ــود بی ش

ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــت و زراع کش
مجموع پوشش زمین داری ۴۱۰۳۸۸۸ هکتار؛

منجمله زمین های آبی ۹۵۰۳۶ هکتار؛
زمین های بکر ۳۱۵۷۹۸۰ هکتار؛

ســاحه تخمینــی جنگل هــای طبیعــی ۳۰۰۰۰ 
ــار؛ هکت

ساحه چراگاه های طبیعی ۱۷۷۰۰۰۰ هکتار. 
و ریگستان ۴۶۶۴۸۸ هکتار؛

ســاحه تحــت کشــت تیرماهــی فعلــی ســاالنه ۲۵ 
تــا ۳۵ هــزار هکتــار بــوده و امــا در گذشــته های 
ــار  ــزار هکت ــی ۷۰ ه ــه ۶۰ ال ــل ب ــال قب ۴۰ س

می رســید.
ســاحه تحــت کشــت بهــاری ســاالنه فعلــی ۲۵ 
الــی ۴۰ هــزار هکتــار بــوده و امــا در گذشــته های 
ــار  ــزار هکت ــی ۱۰۰ ه ــه ۸۰ ال ــل ب ــال قب ۴۰ س

می رســید. 

یا گدام سابق آسیا در چه وضعیت است؟
نیمروز

معرفی یک والیت

 گیتی محسنی

ACKU
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• بســته بندی تحــت اتمســفر 
انبارهــای  و  یافتــه  تغییــر 
ــش  ــفر در افزای ــرل اتمس کنت
ــدگاری گل زعفران  زمــان مان
مؤثــر اســت بــه طــوری کــه 
نگهــداری  زمــان  طــی  در 
کیفیــت گل هــای زعفــران 
ــد کاهــش  حفــظ شــده و رون
ــد  ــی آن کن ــات کیف خصوصی

می شــود.
• گل زعفــران تحــت شــرایط 
اتمســفر تغییــر یافتــه بــه 
نگهــداری  روز   ۱۵ مــدت 
می شــود در حالــی کــه زمــان 
در  زعفــران  گل  مانــدگاری 
شــرایط معمــول حداکثــر ســه 
روز، همــراه بــا افــت کیفیــت 

ــت. ــادی اس زی
از  انباشــته گی  ضخامــت   •
عوامــل مؤثــر در کیفیــت گل 
ــده در  ــداری ش ــران نگه زعف
انبارهــای کنتــرل اتمســفر 
انباشــته گی  از  و  اســت 
بــا  زعفــران  گل هــای 
 ۱۰ از  بیــش  ضخامــت 
اجتنــاب  بایــد  ســانتی متر 

کــرد.
ــه کار  ــای ب ــب گازه • ترکی
ــرل  ــار کنت ــه در انب ــه چ رفت
دربســته  چــه  و  اتمســفر 
بنــدی تحــت اتمســفر تغییــر 
ــت گل هــای  ــر کیفی ــه، ب یافت
ــادی دارد.  ــر زی ــران تأثی زعف
نشــان  تحقیقــات  نتایــج 
 ۵۰ گاز  ترکیــب  کــه  داد 
کاربن دای اکســاید،  درصــد 
آکســیجن  درصــد  پنــج 
ــت  ــی اس ــب ترین ترکیب مناس
ــا کاهــش فعالیت هــای  کــه ب
زعفــران  گل  متابولیکــی 
کیفیــت  حفــظ  موجــب 
گل طــی زمــان نگهــداری 

. د می شــو
ــداری  ــرارت نگه ــه ح • درج
ــت آن  ــر کیفی ــران ب گل زعف
ــش  ــرارت بی ــت. ح ــر اس مؤث
از ۱درجــه ســانتی گراد بــه 
کاهــش  موجــب  ســرعت 
زعفــران  گل  کیفیــت 
راندمــان  و  می شــوند 
خــواص  و  اســتحصال 
فیزیکــی و خــواص کیمیایــی 
ــر  ــت تاثی ــران را تح گل زعف
ــر منفــی  قــرار می دهنــد و زی
ــز  یــک درجــه ســانتی گراد نی
افــت  یخ زده گــی،  موجــب 
ســریع کیفیــت گل و زعفــران 
می شــود.  آن  از  حاصــل 
چنان کــه دمــای نگــه داری 
ــر  ــران در حــدود صف گل زعف
باشــد  ســانتی گراد  درجــه 

روز   ۱۵ طــی  آن  کیفیــت 
نگهــداری حفــظ می شــود.
زعفــران  گل  نگهــداری   •
تحــت  بنــدی  بســته  در 
ــا  ــه و ی ــر یافت ــفر تغیی اتمس
ــرل اتمســفر تحــت  ــار کنت انب
ــات  ــور خصوصی ــرایط مذک ش
را  زعفــران  گل  میکروبــی 
اســتانداردهای  حــدود  در 
بین المللــی حفــظ می کنــد.

خشک کردن زعفران
زعفــران بــال فاصلــه بعــد 
از جداســازی بایــد خشــک 
گــردد و رطوبــت آن ۱۰ - ۱۲ 

ــت. ــب اس ــد مناس درص
بــرای خشــک کــردن زعفران 
باید از دســتگاه اســتفاده شــود 
و بــه هیچ عنــوان زعفــران در 
ــوای  ــاب و ه ــور آفت ــل ن مقاب
آزاد خشــک نگــردد. حــدود 
ــمت زرد  ــر از قس ــم ملی مت نی
همــراه تــار اصلــی زعفــران در 
وقــت جداســازی نگــه داشــته 

شــود.
ــکل  ــه ش ــران ب ــای زعف تاره
بنــدل بســته بندی نشــود و 
ــکل  ــه ش ــه )ب ــا جداگان تاره
دســتگاه  داخــل  پوشــال( 
خشــک کن گذاشــته شــود.
ــک  ــتگاه خش ــخصات دس مش

ــک ــران اتوماتی ــن زعف ک
• ظرفیــت خشــک نمــودن 
حــد اکثــر یــک کیلــو زعفــران 
تــر در هــر ســاعت داشــته 

ــد. باش
• دارای قطــع کــن اتوماتیــک 

. شد با
• دارای سنســور رطوبــت و 

ــد. ــرارت باش ح
نمایشــی  صفحــه  دارای   •

باشــد.
• دارای آالرم باشد.

• حــرارت داخلــی دســتگاه 
نمــودن  خشــک  جهــت 
درجــه   ۷۰ تــا  زعفــران 

باشــد. ســانتی گراد 

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         
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ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــووالن وزارت زراع مس
بــا  کــه  زراعتــی  »زمین هــای  می گوینــد: 
ــات آب  ــود، از ضایع ــوار ش ــین ها هم ــن ماش ای
محصــوالت  آن هــا  از  می کنــد،  جلوگیــری 
مزرعــه  بــه دســت می آیــد،  خوش کیفیــت 
یک نواخــت آبیــاری می شــود و از نــگاه کمیــت 
ــوالت  ــی محص ــان بازاریاب ــت و هم چن و کیفی

بهتــر و خوب تــری بــه دســت می آیــد.«
زراعــت ســتون فقــرات اقتصــاد افغانســتان 
ــور  ــت کش ــد جمعی ــدود ۸۰ درص ــت، در ح اس
ــد،  ــان می ده ــا نش ــد. آماره ــروف زراعت ان مص
کــه از ایــن میــان ۵۵ درصــد بــه گونــه ی 
مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــه منظــور امــرار 

ــته اند. ــی وابس ــزارع زراعت ــه م ــاش ب مع
ــه ی  ــه گون ــل ب ــتان در اوای ــت در افغانس زراع
در  بیش تــر  دهقانــان  بــود؛  آن  ســنتی 
و  می کشــیدند  زحمــت  زمین های شــان 
ــد،  ــت می آوردن ــه دس ــر از آن ب ــول کم ت محص
از زمین های شــان دور شــده  حتــا دهقانــان 
بودنــد، وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، امــا 
تــالش  کــرد تــا زراعــت، بــه گونــه معیــاری آن 
جــا بیفتــد و دهقانــان بتوانــد بــا اندکــی زحمــت، 
ــر و  ــان بیش ت ــکل حاصالت ش ــن ش ــه بهتری ب

معیاری تــر شــود.
ــام  ــم تم ــر علی رغ ــن اواخ ــت در ای وزارت زراع
مکانیزه ســازی  راســتای  در  محدودیت هــا 
زراعــت، گام مهــم و ارزنده ای را برداشــته اســت، 
بــه گونــه ای کــه سیســتم همــوارکاری معیــاری 
زمیــن یــا »لنــد الیــزر لیولینــگ« را بــه بیــش 
از چهــار هــزار دهقــان در والیت هــای لغمــان، 
ننگرهــار، کنــر، نورســتان، کابــل، لوگــر، پکتیــا، 
پکتیــکا، پــروان، خوســت، میــدان وردک، هــرات 
هم چنــان  و  اســت  داده  آمــوزش  بامیــان  و 
ــا  ــزری را ب ــوارکاری الی ــه ماشــین هم ۱۳۷ پای

ــدم  ــان پیش ق ــه دهقان سب ســایدی مشــخص ب
توزیــع کــرده اســت؛ بــه نحــوی کــه، ۷۰ درصــد 
پرداختــه  وزارت  ایــن  از طریــق  آن  هزینــه 
ــان  ــا ۳۰ درصــد آن را دهقان شــده اســت و تنه
پرداخته انــد کــه هزینــه آن بــه ۵۲ میلیــون 

ــد. ــی می رس افغان
ــن ماشــین ها  ــا ای ــه ب ــی ای ک زمین هــای زراعت
همــوار شــود، از ضایعــات آب در آن هــا جلوگیری 
ــا  ــن زمین ه ــه از ای ــی ک ــود، محصوالت می ش
ــد،  ــت می باش ــد، خوش کیفی ــت می آی ــه دس ب
آبیــاری  یک نواخــت  صــورت  بــه  مزرعــه 
می شــود و نیــز از نــگاه کمیــت و کیفیــت 
و هم چنــان بازاریابــی، محصــوالت بهتــر و 

می شــود. تولیــد  خوب تــری 
از دهقانــان پیش قــدم  غالم ســخی یک تــن 
والیــت لوگــر، کــه از سیســتم همــوارکاری 
الیــزری مســتفید شــده اســت. غالم ســخی 
ــدن و  ــا آم ــه م ــد: »مســووالن در منطق می گوی
دو جریــب زمیــن مــا را بــه شــکل امتحانــی بــا 
ــد، بعــد در فصــل  »الیــزر لیــول« همــوار کردن
ــش  ــگاه آب پی ــم از ن ــه ه ــم ک ــت دیدی کش
ــل  ــان حاص ــه زمین م ــن ک ــًا ای ــدیم و دوم ش
بــود، خوشــبختانه  هــر جریبــش ۷۰ ســیر 
زمین هایــی کــه الیــزر لیــول کــرده بودنــد هــر 
ــن از وزارت  ــل داد. م ــیر حاص ــب ۲۰۰ س جری
ــین ها  ــن ماش ــه ای ــم ک ــکر می کن ــت تش زراع

ــت.« ــرار داده اس ــا ق ــار م را در اختی
ــدم  ــان پیش ق ــر از دهقان ــی دیگ ــس یک میروی

والیــت کابــل می گویــد: »باالخــره خواب هــای 
ــد و  ــدل ش ــت ب ــه حقیق ــورد ب ــن م ــا در ای م
چنــد  زراعــت  وزارت  از  می کنیــم  تشــکری 
وقــت پیــش در حــدود شــش جریــب زمیــن مــا 
ــوار  ــاری هم ــه ی معی ــه گون ــت ب را وزارت زراع
ــد، مــا قبــاًل ایــن زمین هــا در ۱۲ ســاعت  کردن
ــم،  ــاری می کردی ــر آبی ــار نف ــا چه ــه ی ــا س و ب
ــر و در  ــک نف ــن را ی ــدار زمی ــان مق ــاال هم ح
و  می کنــم  آبیــاری  ســاعت  چهــار  ظــرف 
امســال مــا بــه همیــن معیــار، زمیــن خودمــان 
را کشــت کردیــم و آب و کــود بــه وقتــش 
دادیــم، حاصــل از هــر یــک جریــب آن بــه ۱۶۰ 
ســیر )دو خــروار( بــه دســت آوردیــم و از همیــن 
ــا ۶۰  ــدود ۵۰ ت ــل در ح ــال های قب ــن س زمی

ــم.« ــل می گرفتی ــیر حاص س
مســووالن در وزارت زراعــت، آبیــاری و مالداری 
»الیــزر  از  پــس  دهقانــان  کــه  می گوینــد 
تــا  می تواننــد  زمین های شــان،  لیولینــگ« 
ــد  ــر کنن ــالت را بیش ت ــد حاص ــدود ۴۰ درص ح
ــات آب  ــد از ضایع ــا ۳۰ درص ــان ۲۰ ت و هم چن
ــا  ــدود ۴۰ ت ــان در ح ــد. هم چن ــری کنن جلوگی
جلوگیــری  وقت شــان  از ضیــاع  درصــد   ۵۰

می شــود.
بایــد گفــت کــه وزارت زراعــت، آبیــاری و 
مالــداری در تــالش اســت تــا سیســتم های 
درآمــد  و  ســهولت  بــرای  را  دیگــر  جدیــد 
بیش تــر دهقانــان کشــور معرفــی و توزیــع 

ــد. کن

یاالفتا
زعفران

نتیجه گیری
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بیماری »ربیس« یا سگ دیوانه

تاریخچــه بیمــاری ربیــس یــا ســگ دیوانــه، بــه ســه تــا چهــار 
هــزار ســال پیــش برمی گــردد. ابوعلــی ســینا، ایــن بیمــاری را 
بــا عنــوان تــرس از آب معرفــی کــرده اســت. بیمــاری ســگ 
دیوانــه یکــی از قدیمی تریــن بیمــاری در جهــان شــناخته 
شــده اســت. ربیــس را در یونــان قدیــم بــه نام هــای »لــزا ویــا 
لتــا« کــه بــه معنــای دیوانه گــی می باشــد، آورده انــد. کلمــه ی 
التیــن ربیــس از کلمــه قدیمــی سانســکریت ))Rabhas کــه 
ــده اســت. بیمــاری  ــای )خشــونت ورزی( می باشــد، آم ــه معن ب
ســگ دیوانــه یکــی از بیماری هــای ویروســی ســاری و 
ــه  ــد ک ــات( می باش ــان و حیوان ــان انس ــترک می ــوز )مش زن
ســبب التهــاب مغــزی حــاد می شــود. ایــن ویــروس در تمــام 
انســان می توانــد بیمــاری  از جملــه  حیوانــات خون گــرم 
ــه  ــال ب ــوان مبت ــن حی ــاب ده ــروس از لع ــد. وی ــاد کن ایج
ــدن  ــه از طریــق محــل گزیده گــی وارد ب بیمــاری ســگ دیوان
ــی رود و  ــی م ــاب انتهای ــمت اعص ــه س ــالت ب ــده، در عض ش
شــروع بــه تکثیــر می نمایــد. مــرگ در صــورت مبتــال شــدن 
ــن  ــا شــش انســان از ای ــخ تنه حتمــی اســت و در طــول تاری
ــاله  ــر ۱۵ س ــک دخت ــد. نجــات ی ــان ســالم برده ان ــاری ج بیم
ــده  ــاالت متح ــین، ای ــه در ویسکانس ــگ دیوان ــاری س از بیم
ــه  ــزارش شــده از غلب ــورد گ ــن م ــکا در ســال ۲۰۰۴ اولی امری
ــدون تداوی هــای  ــر ایــن بیمــاری ب دســتگاه ایمنــی انســان ب
خــاص ضــد ربیــس بــود. ســازمان جهانــی صحــت حیوانــات 
ــه  ــا ۷۰ هــزار کــودک هســتند کــه هــر ســال ب ــد: »ت می گوی

ــد.« ــس می میرن ــاری ربی ــی از بیم ــور دردناک ط
ــال  ــس« در س ــه ربی ــی علی ــاد جهان ــه »اتح ــی ک در گزارش
۲۰۱۵ نشــر کــرده بــود، نشــان مــی داد کــه ســاالنه حــدود ۵۹ 
هــزار نفــر در جهــان بــا ابتــال بــه ایــن بیمــاری عفونــی در اثــر 

ــد. ــت می دهن ــانرا از دس ــگ، جان های ش ــزش س گ

شیوع
ــاری  ــن بیم ــر ای ــه اث ــر ب ــزار نف ــدود ۲۶ ه ــال ۲۰۱۰ ح در س
جــان باختنــد. در حالــی کــه در ســال ۱۹۹۰ ایــن رقــم بیــش 
از دو برابــر یعنــی ۵۵ هــزار نفــر )۳۱ هــزار نفــر در آســیا و ۲۴ 
ــه  ــود. در ســال ۲۰۱۵ اعــالم شــد ک ــا( ب ــر در آفریق ــزار نف ه
ــده اند.  ــف ش ــاری تل ــن بیم ــر ای ــر در اث ــزار نف ــش از ۵۹ ه بی
بیش تــر کشــورهای توســعه یافته جهــان، بیمــاری را در میــان 
ســگ ها ریشــه کن کرده انــد. امــا ایــن بیمــاری هنــوز در 
ــی  ــگ های خانه گ ــان س ــعه در می ــال توس ــورهای در ح کش
وجــود دارد. گــزارش »اتحــاد جهانــی علیــه ربیــس« می گویــد 
روزانــه حــدود ۱۶۰ نفــر در اثــر ایــن بیمــاری جــان می دهنــد 
کــه اکثــراً در آســیا ۶۰ درصــد و آفریقــا ۳۶ درصــد رخ 
ــی  ــر ناش ــد از مرگ ومی ــی ۳۵ درص ــه تنهای ــد ب ــد. هن می ده
از بیمــاری ربیــس را بــه خــود اختصــاص داده کــه بیش تــر از 
هــر کشــور دیگــری اســت. در سراســر دنیــا بیــش از ۹۹ درصــد 
مــوارد ربیــس در انســان از طریــق ســگ منتقــل می شــود امــا 
در قــاره امریــکا اکثــر مــوارد در انســان ها از طریــق خّفاش هــا 
ــر از  ــط کم ت ــگ فق ــق س ــال از طری ــوند و انتق ــل می ش منتق
پنــج درصــد مــوارد ربیــس را شــامل می شــود. بیمــاری ربیــس 
در حــدود ۱۵۰ کشــور دنیــا وجــود دارد. در بیش تــر نقــاط اروپــا 
و اســترالیا ویــروس عامــل بیمــاری فقــط در خّفاش هــا وجــود 
دارد. در برخــی جزایــر هــم ایــن ویــروس اصــاًل وجــود نــدارد. 
ــزش،  ــال از گ ــر ۱۵ س ــه گان زی ــد جان باخت ــدود ۴۰ درص ح
کودکانی انــد  اغلــب  مبتالیــان  شــده اند.  بیمــاری  دچــار 
ــگ های  ــرف س ــه ط ــی ب ــا آگاه ــرس ی ــدون ت ــاید ب ــه ش ک
ــوده رفتــه باشــند. از آن جــا کــه بســیاری از کــودکان پــس  آل
ــرای  ــه ب ــح حادث ــه توضی ــادر ب ــگ ها ق ــط س ــدن توس از گزی
ــی  ــازمان های صح ــرای س ــی ب ــن نگران ــتند، ای ــن نیس والدی
ــار  ــر از آم ــیار باالت ــرگ بس ــی م ــار واقع ــه آم ــود دارد ک وج

رســمی باشــد. 
در سوییس

ــور  ــه در کش ــگ دیوان ــاری س ــه بیم ــال ب ــوارد ابت ــر م بیش ت

ســوییس مربــوط بــه گزیدن توســط روبــاه بــود. اما دانشــمندان 
بــا کار گذاشــتن ویــروس ضــد ربیــس در ســر مرغ هــای مــرده 
و رهــا کــردن آن هــا در کوه هــای آلــپ و ســپس خــوردن آن 
ــد. ــه کن کردن ــاری را ریش ــن بیم ــا ای ــط روباه ه ــا توس مرغ ه

عامل
عامــل ایــن بیمــاری ویــروس آر ان ای دار، غیــر هــوازی و 
نوروتــروپ )تمایــل بــه سیســتم عصبــی دارد( از گــروه رابــدو 
ویروس هــا و از جنــس لیــزا ویــروس می باشــد. ویــروس 
دوام  در طبیعــت  و  اســت  ربیــس درشــت و کم مقاومــت 
ــد،  ــه کن ــزی حمل ــی مرک ــتم عصب ــه سیس ــی ب ــدارد. وقت ن
ــروس  ــردد. وی ــان می گ ــرگ میزب ــب م ــه موج ــًا همیش تقریب
فوق الذکــر در حــرارت ۵۰ درجــه ســانتی گراد و در مــدت 
ــه و در  ــدت ۳۵ ثانی ــه در م ــرارت ۶۰ درج ــه و در ح ۱۵ دقیق
حــرارت ۱۰۰ درجــه ســانتی گراد در مــدت چنــد ثانیــه از بیــن 
مــی رود، بنــا بــر ایــن بــرای ضدعفونــی وســایل آلــوده کافــی 
اســت چنــد دقیقــه آن هــا را بجوشــانید یــا بــا فینــول و الکلــول 

شست وشــو کنیــد. 

مخازن بیماری
ــه  ــی ب ــی و اهل ــتان دار وحش ــرم پس ــات خون گ ــام حیوان تم
ایــن بیمــاری حســاس اند. البتــه در پرنــده گان ابتــال بــه 
ــگاه ها  ــی در آزمایش ــور مصنوع ــه ط ــط ب ــاری فق ــن بیم ای
گــزارش شــده اســت. پرنــده گان، ماهی هــا، خزنــده گان و 
ــد،  ــی میکنن ــم در آب زنده گ ــکه و ه ــه در خش ــات ک حیوان
مبتــال نخواهنــد شــد. در بیش تــر مواقــع در حیوانــات وحشــی 
و عمدتــًا در خّفاش هــا، و روباه هــا رایــج اســت. هم چنیــن 
در بیــن حیوانــات اهلــی، گاوهــای شــیردهنده در تعــداد قابــل 
ــب،  ــر در اس ــیوع کمت ــا ش ــوند و ب ــال می ش ــه ای مبت مالحظ
ــن در  ــود. هم چنی ــخیص داده می ش ــوک تش ــفند، خ ــز، گوس ب
ــایع  ــگ ها ش ــک ها و س ــر در پش ــی بیش ت ــات خانه گ حیوان

اســت. 

راه های سرایت بیماری
مهم تریــن راه انتقــال ربیــس بــه انســان گزیــده شــدن توســط 
حیــوان مبتــال بــه بیمــاری ربیــس اســت؛ اگــر لعــاب دهــن و 
ــا غشــای  ــا زخــم پوســتی، خــراش و ی ــوده حیــوان ب بینــی آل
مخاطــی بــدن تمــاس پیــدا کنــد، بیمــاری را منتقــل می کنــد. 
حتــا اگــر حیــوان شــما را گزیــد، تنهــا در صورتــی احتمــال ابتال 
وجــود دارد کــه حیــوان حامــل ویــروس باشــد و ویــروس بــه 
ــر  ــا ب ــد، بن ــده باش ــوان وارد ش ــاب حی ــی و لع ــتم عصب سیس
ایــن هــر گزیده گــی بــه معنــای انتقــال بیمــاری نیســت مگــر 
ــروری  ــی ض ــس از گزیده گ ــری پ ــداوی و پیش گی ــات ت اقدام
ــده  ــر ۱۰ روز زن ــس، حداکث ــه ربی ــال ب ــوان مبت ــت. )حی اس

خواهــد مانــد(

پیش گیری
افــرادی کــه بــه دلیــل وظیفــه ای )کارکنــان البراتوار تشــخیص 
ــن  ــداران، مأموری ــکارچیان، مال ــران، ش ــر وترن ــس، داکت ربی
حفاظــت محیــط زیســت، کارکنــان کشــتارگاه، کســانی کــه در 
نیروهــای مســلح تعلیــم و تربیــت ســگ را بــه عهــده دارنــد، 
ــه طــور  ــد و ب ــا می رون ــه غاره ــه ب ــرای مطالع ــه ب کســانی ک
ــزش  ــورد گ ــت م ــن اس ــوی ممک ــه نح ــه ب ــانی ک ــی کس کل
ــاس  ــات در تم ــا حیوان ــد( ب ــرار گیرن ــده ق ــر ش ــات ذک حیوان
ــرای  ــوند. ب ــس واکســین ش ــاری ربی ــه بیم ــد علی ــتند بای هس
ــن در دو  ــراد واکس ــن اف ــس در ای ــاری ربی ــری از بیم پیش گی
ــد از  ــت روز بع ــت دوم هف ــه نوب ــردد ک ــق می گ ــت تزری نوب
ــال  ــار س ــر چه ــراد ه ــن اف ــردد و ای ــق می گ ــت اول تزری نوب
ــت  ــادآوری دریاف ــوان ی ــه عن ــین ب ــت واکس ــک نوب ــد ی بای
ــون( ــادی در خ ــی ب ــری آنت ــد از اندازه گی ــه بع ــد. )البت نماین

تداوی
در صورت گزیده شدن انسان توسط حیوان: 

۱- زخــم بایــد فــوراً همــراه بــا صابــون و آب پــاک بــرای ۱۰-
۱۵ دقیقــه شســته شــود. در صــورت کــه صابــون در دســترس 
ــر  ــدم موث ــک ق ــن ی ــود. ای ــته ش ــا آب شس ــا ب ــد تنه نباش
ــت.  ــه اس ــگ دیوان ــاری س ــل بیم ــه در مقاب ــای اولی کمک ه
ــول ۷۰  ــا الک ــم ب ــد زخ ــم بای ــت زخ ــورت موجودی ۲- در ص
درصــد ایتانــول یــا پایودیــن – آیودیــن بــه طــور مکمــل پــاک 

شــود. 
ــز  ــه مرک ــداوی ب ــت ت ــار جه ــد بیم ــر بای ــه زودت ــر چ ۳- ه

ــود.  ــال ش ــی انتق صح
ــه  ــگ دیوان ــاری س ــت بیم ــاالی پیش رف ــه ب ــای ک فاکتوره

ــر دارد:  تاثی
۱- نوعیت معروض شدن،

۲- شدت گزیدن،
۳- مقدار ویروس ها،

۴- نوع حیوان حمله کننده،
۵- چگونه گی سیستم معافیتی ساحه گزیده شده

۶- موقعیــت قســمت گزیــده شــده- زخم هــای ســر و گــردن 
ــوع پیوســته اند کــه  ــه وق ــی کــه در ســاحات ب و هــم زخم های
ــدت  ــن صــورت م ــد، در ای ــی ان ــاد عصب دارای ریشــه های زی
ــاج  ــه انس ــروس ب ــی وی ــت آن نزدیک ــد و عل ــر می باش کوتاه ت

ــد.  ــی می باش عصب

عالیم بیماری سگ دیوانه در سگ
ترس، حالت تهاجمی، بلع سخت، گیج بودن،

ــد چــوب  ــر نارمــل مانن ــن و خــوردن اشــیای غی دهــن انداخت
ــره و غی

دویدن غیر مستقیم و یک طرفه
ــیدن  ــی آواز کش ــن )توانای ــردن خش ــو ک ــر در آواز، عوع تغیی

ــدارد( را ن

ازدیاد لعاب کف دار در زاویه دهن

عالیم بیماری سگ دیوانه در انسان:
• درد و خارش قسمت گزیده شده،

• تب، کسالت، سردرد که ۲-۴ روز دوام می کند،
• هایدروفوبیا ) ترس از آب(،

• عدم تحمل سروصدا، روشنایی و هوا،
• قهر، تخریش و افسرده گی

• فرط فعالیت
بیمــاری ســگ دیوانــه کــه توســط ویــروس کالســیک ســگ 
ــًا ۱۰۰ درصــد کشــنده اســت و  ــد، تقریب ــه وجــود آی ــه ب دیوان

هیــچ درمــان نــدارد. 

بهبود یافته گان
ــالم  ــان س ــس ج ــان از ربی ــش انس ــا ش ــخ تنه ــول تاری در ط
در  ربیــس  از  ســاله   ۱۵ دختــر  یــک  نجــات  برده انــد. 
ــن  ــکا در ســال ۲۰۰۴ اولی ــاالت متحــده امری ویسکانســین، ای
مــورد گــزارش شــده از غلبــه دســتگاه ایمنــی انســان بــر ایــن 
ــس  ــد ربی ــاص ض ــای خ ــتفاده از تداوی ه ــدون اس ــاری ب بیم
بــود. در ۱۲ جــون ۲۰۱۱ پرشــس رینولــدز دختــر هشــت 
ســاله ی اهــل شهرســتان هومبولــت، کالیفورنیــا توانســت 
ــه  ــد ک ــده باش ــاالت متح ــه در ای ــود یافت ــورد بهب ــومین م س
ــروس ربیــس مقاومــت نشــان  ــه وی ــدون دریافــت درمــان ب ب

ــد.  ده
ــاب  ــدید لع ــح ش ــی و ترش ــت تهاجم ــرگ: حال ــگ و گ • س
دهنــی )در کم تــر از یــک هفتــه جانــور تلــف می شــود(،

• شتر: خمیازه ی بیش از حد،
• روبــاه- پشــک: بــه ســمت نــوازش تمایــل دارنــد، انگشــت 

را می گزنــد،
• گاو: چوب های طویله و ظرف غذای خود را می گزد،

• بــز و گوســفند: جمجمه شــان را بــه دیــوار یــا ســتون تکیــه 
ــد، ــار می دهن داده و فش

کشورهایی که ربیس را ریشه کن کردند
ــا در حــال  ــد ی بســیاری از کشــورها ربیــس را ریشــه کن کردن
انجــام ایــن کار هســتند. در زیــر فهرســت کشــورهایی کــه در 
ــه مــورد ربیــس نداشــته اند آمــده اســت:  ســال ۲۰۰۹ هیچ گون
ــایوتومه و  ــم، س ــس، مراس ــا، موری ــپ ورد، لیبی ــا: کی • آفریق

ــل، ــیپ، و سیش پرنس
ــودا،  ــون، آنتیگــوا و بارب ــر و میکل ــکا: برمــودا، ســنت پی • امری
ــره  ــکا، جزی ــن، دومینی ــر کیم ــادوس، جزای ــا، بارب ــا، باهام آروب
ــد،  ــل هلن ــرات، آنتی ــک، مونتس ــکا، مارتینی ــوپ، جامایی گوادل
ــیا،  ــنت لوس ــس، س ــتوفر( و نوی ــنت کریس ــس )س ــنت کیت س
ســنت مارتیــن، ســنت وینســنت و گرنادیــن، ترکــس و 
ــده(، ــاالت متح ــا و ای ــن )بریتانی ــر ویرجی ــوس، و جزای کایک
ــان،  ــت، لبن ــان، کوی ــگ، جاپ ــه: هانگ کان ــیا و خاورمیان • آس

ــران، ــی و ای ــارات متحــده عرب ــا، قطــر، ســنگاپور، ام مالزی
• اروپــا: اتریــش، بلژیــک، قبــرس، جمهــوری چــک، دنمــارک، 
ــن،  ــره م ــد، جزی ــلند، ایرلن ــان، ایس ــارق، یون ــد، جبل الط فنالن
لوکزامبــورگ،  هالنــد، نــاروی، پرتغــال، اســپانیا )بــه جــز ســیوتا 

و ملیلیــه(، ســویدن، ســوییس و بریتانیــا،
• اســترالیا )اقیانوســیه(: اســترالیا، جزایــر کــوک، فیجــی، پلینزی 
ــای  ــزی، کالدونی ــی، میکرون ــی، کیریبات ــوام،  هاوای ــه، گ فرانس
ــا، پاالیــو، پاپــوآ گینــه  جدیــد، نیوزیلنــد، جزایــر شــمالی ماریان

نــو، ســاموآ، و وانواتــو.

پیام صحی
ــری  ــی جلوگی ــی و وحش ــات خانه گ ــا حیوان ــاد ب ــاس زی از تم
کنیــد. ســعی کنیــد رفتــار و خــواص حیــوان را بدانیــد و 
همیشــه مراقــب باشــید کــه حرکــت غیــر معمــول و متعجــب 

ــد. نکن
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Officials at the Ministry of Agri-
culture, Irrigation and Livestock 
(MAIL) say, “The lands which lev-
el with laser leveling machines, the 
water waste is avoided, good quali-
ty crops produced, farms are irrigat-
ed equally, and overall quality and 
quantity of the crops are excellent.”
Agriculture is the backbone of Af-
ghanistan’s economy, some 80 per-
cent of the country’s population is 
busy in agriculture-related activi-
ties. Statistics show that 55 percent 
of the population is directly or in-
directly dependent on agricultural 
farms.
Agriculture was traditional in its 
early days in Afghanistan; farmers 
worked harder on their lands, earn-
ing less, even the farmers were get-
ting away from their lands but the 
Ministry of Agriculture, Irrigation 
and Livestock (MAIL) struggled 
to standardize agriculture so that 
farmers could have best and stand-
ard crops with little hard work and 
struggle.
The Ministry of Agriculture has 
recently taken an important step 
in spite of all the limitations to 
mechanize agriculture, bringing 
the ‘Land Laser Leveling’ system 

Ghulam Sakhi Says of Benefits of Laser Level
One Jerib of Our Land Used to 

Produce 490 Kilogram Yields but now 
Raised to 1,400 Kilogram

to over 4,000 farmers in Laghman, 
Nangarhar, Kunar, Nuristan, Ka-
bul, Logar, Paktia, Paktika, Parwan, 
Khost, Maidan Wardak, Herat, and 
Bamyan provinces.
The Ministry of Agriculture has 
also distributed 137 Laser Leve-
ling Machines to the leading farm-
ers, of which 70 percent of the cost 
has been paid by MAIL and the re-
maining 30 percent paid by farmers 
themselves.

The machines have cost 52 million 
AFN.
The farmlands which are paved and 
leveled with these machines will 
avoid water wastage, the products 
from these lands will be of good 
quality, the farms will be irrigated 
uniformly, and in terms of quanti-
ty and quality as well as marketing 
best crops will be produced.
Ghulam Sakhi is one of the leading 
farmers of Logar province who has 

benefited from Laser Leveling Ma-
chine.
He says, “Officials came to our area 
and leveled one acres of our land 
with the ‘Laser Leveling Machine’ 
tentatively. After the cultivation sea-
son, we saw that less water was con-
sumed and our harvest jumped from 
490 kilograms per half an acres to 
1,400 kilograms. I thank the Minis-
try of Agriculture for providing us 
with these machines.
Mirwais is one of the leading farm-
ers of Kabul province, who says, 
“Eventually our dreams have come 
true and I am very thankful from the 
Ministry of Agriculture. The Min-
istry of Agriculture leveled three 
acres of our land standardly. The 
lands were previously irrigated in 
12 hours by three or four people 
but now it can be irrigated by one 
person in four hours. We cultivated 
our lands with the same criteria this 
year and harvested 1,120 kilograms 
of crops from each half an acres. 
Previously we used to harvest 350 
kilograms of crops from the same 
lands.
Officials at the Ministry of Agri-
culture, Irrigation, and Livestock 
(MAIL) say that farmers after the 
‘Laser Leveling’ of their lands can 
harvest some 40 percent much crops 
than before and prevent water wast-
age by 20-30 percent. This will also 
save 40-50 percent of their time.
It should be noted that the Ministry 
of Agriculture, Irrigation and Live-
stock (MAIL) is trying to introduce 
and distribute new systems for the 
convenience and higher income of 
the country’s farmers.

Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence

The Ministry of Agriculture has recently taken an 
important step in spite of all the limitations to mechanize ag-
riculture, bringing the ‘Land Laser Leveling’ system to over 

4,000 farmers in Laghman, Nangarhar, Kunar, Nuristan, Ka-
bul, Logar, Paktia, Paktika, Parwan, Khost, Maidan Wardak, 

Herat, and Bamyan provinces.

ACKU




