
 هفته نامه دهقان،   شماره نودوششم،     شنبه 17 حوت 1398 

هفته نامهدهقان

در والیت بلخ وضعیت مالداری رو به رشد است، از این رو چهار
 کارخانه لبنیات در این والیت فعالیت می کنند. این چهار شرکت، 

ساالنه به پنج میلیون و ۱۱۰ هزار لیتر شیر را جمع آوری، پروسس و به 
بازار عرضه می کنند.

پروسس ۱۴ هزار لیتر شیر 
ACKU از سوی چهار شرکت لبنی در بلخ
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صادرات روده نظر به سال پار ۳۵ درصد 
افزایش داشته

پروسس ۱۴ هزار لیتر شیر  از سوی 
چهار شرکت لبنی در بلخ

۳ هفته نامه دهقان،   شماره نودوششم،     شنبه 17 حوت 1398 
مســووالن ریاســت صحــت حیوانــی وزارت زراعــت 
ــون و  ــک میلی ــاری ی ــال ج ــه در س ــد ک می گوین
۳۱۳ هــزار و ۹۷۸ روده گوســفند و بــز توســط پنــج 
شــرکت بــه کشــورهای اروپایــی صادر شــده اســت.
ــی وزارت  ــت حیوان ــس صح ــنی ریی ــار محس مخت
ــل از ســال های ۱۳۹۲ روده  ــد: »قب زراعــت می گوی
و پوســت جهــت پروســس بــه کشــورهای پاکســتان 
ــه و  ــر توج ــه اث ــا ب ــد، ام ــادر می گردی ــران ص و ای
زحمــات وزارت زراعــت و همــکاری شــرکت عــارف 
ظریــف پروســه ثبــت و راجســتر شــرکت های 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــده روده ب ــس و صادرکنن پروس

ــد.« آغــاز گردی
آقــای محســنی می گویــد کــه تــا حــاال ۳۶ شــرکت 
صادراتــی روده، قالیــن، پشــم، پــت کــرک و پوســت 
ــه  ــده ک ــت ش ــزد آن اداره ثب ــا ن ــه اروپ ــه اتحادی ب
ــدون  ــوق را ب ــوال ف ــد ام ــرکت ها می توانن ــن ش ای
ــی  ــرتیفیِکت صح ــذ ِس ــد از اخ ــکل بع ــدام مش ک
ــادا و امریــکا صــادر کننــد. ــا، کان وترنــری بــه اروپ

شــرکت   ۳۶ جملــه  »از  می افزایــد:  محســنی 
ذکرشــده پنــج شــرکت آن در بخــش صــادرات 
روده فعالیــت دارنــد و یــک تعــداد دیگــر آن در 
ــد  ــت دارن ــل فعالی ــت و قره ق ــن، پوس ــش قالی بخ
و دو شــرکت جدیــداً ثبــت و راجســتر ریاســت 
ــا  ــن فابریکه ه ــه ای ــد ک ــی گردیده ان ــت حیوان صح
پروســس و صــادرات روده گوســفند و بــز را انجــام 

می دهنــد.«
ــع  ــرکت صنای ــه ش ــوول کارخان ــلطان احمد مس س
پروســس رود حبیــب وحیــد می گویــد کــه در ســال 
۲۰۱۹ در حــدود  ۱۴۴هــزار ۶۰۰ هنــگ روده را بــه 
فرانکفــورت آلمــان  صــادر کرده انــد و در ســال 
۲۰۲۰ نیــز تــا حــاال ۳۰ هــزار و ۴۱۰ هنــگ روده را 

ــد. ــادر کرده ان ص
ــن  ــای وزارت زراعــت چنی ــورد همکاری ه وی در م
ــاد  ــا از وزارت زراعــت بســیار زی ــد: »م ــان می کن بی
تشــکر می کنیــم از ریاســت صحــت حیوانــی و 

ــث  ــراوان باع ــای ف ــب و چراگاه ه ــوای مناس آب و ه
شــده اســت، کــه مــردم در روســتاها و ولســوالی های 
والیــت بلــخ بــه مالــداری رو بیاورنــد و از ایــن طریــق 

بــه شــکل ســنتی و صنعتــی، امــرار معــاش کننــد.
در والیــت بلــخ وضعیــت مالــداری رو بــه رشــد اســت، 
ــت  ــن والی ــات در ای ــه لبنی ــار کارخان ــن رو چه از ای
ــه  ــاالنه ب ــار شــرکت، س ــن چه ــد. ای ــت می کنن فعالی
ــر شــیر را جمــع آوری،  پنــج میلیــون و ۱۱۰ هــزار لیت

ــد. ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ــس و ب پروس
ــر از ســه هــزار نفــر در ایــن بخــش  هم چنــان بیش ت
ــان  ــن می ــه از ای ــد، ک ــتقیم مصروف ان ــه مس ــه گون ب
ــا هفــت هــزار  ــه شــش ت شــرکت لبنیــات بلــخ روزان

ــد. ــس می کن ــیر را پروس ــر ش لیت
داکتــر همایــون مســوول بخــش تولیــد، لبنیــات بلــخ 
ــار  ــیر را از چه ــخ ش ــات بل ــرکت لبنی ــد: »ش می گوی
ــک  ــر از ی ــد و باالت ــه شــامل ۲۰ قریه ان ولســوالی، ک
ــع آوری  ــد، جم ــت می کن ــزار و ۲۰۰ مالــدار فعالی ه
می کنیــم و بعــداً بــه شــکل معیــاری پروســس 

می کنیــم.«
ــن شــرکت  ــه در ای ــی، ک ــواد لبن ــه ی وی، م ــه گفت ب

ــکاری  ــا هم ــا م ــه همیشــه ب ــن ک ــت قرنطی مدیری
ــت  ــا مراقب ــان کار م ــد  از جری ــد و می آین می کنن
می کننــد و راهنمایــی تخنیکــی و صحــی بــرای مــا 

ــد.« ــه می کنن ارای
ــار ۸۴۴ هــزار و  ــه ســال پ ــی اســت ک ــن در حال ای
ــی  ــه کشــورهای اروپای ۶۱۹ حلقــه روده گوســفند ب
صــادر شــده بــود و امســال نظــر بــه ســال قبــل ۳۵ 

درصــد  صــادرات روده افزایــش یافتــه اســت.
مســووالن ریاســت صحــت حیوانــی دالیــل افزایش 
ایجــاد  صادرکننــده گان،  تشــویق  را  صــادرات 
ــاری  ــده گان، معی ــرای صادرکنن ــهل ب ــرایط س ش
ــادرات  ــرای ص ــی ب ــرتیفیِکت های صح ــدن ِس ش
محصــوالت حیوانــی، عیارســازی کارخانه هــای 

تولیــد می شــود بــه شــکل معیــاری بســته و بــه بــازار 
ایــن  از ســوی مــردم  وارد می شــود و هم چنــان 

ــود. ــتقبال می ش ــت اس والی
آقــای همایــون در پاســخ ایــن کــه روزانــه درآمدشــان 
ــت  ــی می رســد، گفــت: »وضعی ــه ده هــا هــزار افغان ب
اقتصــاد در کشــور چنــدان خــوب نیســت و بــه همیــن 

ــی  ــای بین المل ــه معیار ه ــق ب ــس روده مطاب پروس
بــرای  بازاریابــی  شــرایط  شــدن  مســاعد  و 

می داننــد. صادرکننــده گان 
 ریاســت صحــت حیوانــی در بخــش پروســس 
روده  صــادرات  در  ســهولت  نمــودن  برابــر  و 

اســت: کــرده  عملــی  را  زیــر  فعالیت هــای 
شــرکت های  راجســتر  و  ثبــت   -۱
صادرکننــده روده بــز و گوســفند بــه اتحادیــه اروپــا،

شــرکت های  از  کنتــرل  و  تفتیــش   -۲
میعار هــای  تعییــن  جهــت  روده  پروســس 
حفظ الصحــه، مطابــق بــه رهنمودهــای کشــورهای 
ــی  ــت حیوان ــی صح ــازمان بین المل ــده و س واردکنن
بــه  تفتیــش  گزارش هــای  ارســال  و   )OIE(

ــه  ــم رفت ــت و روی ه ــوب نیس ــا خ ــور فروش ه منظ
روزانــه در حــدود ۱۵۰ هــزار افغانــی درآمــد داریــم.«

عبدالمتیــن مســوول شــرکت لبنیــات پاکیــزه در 
ــن شــرکت  ــورد پروســس و بســته بندی شــیر در ای م
ــر  ــن اواخ ــزه در ای ــات پاکی ــرکت لبنی ــد: »ش می گوی
ــده  ــگ ش ــش کم رن ــوا تولیدات ــردی ه ــر س ــه خاط ب

ــا ســه ونیم  ــه در حــدود ســه ت اســت، فعــًا مــا روزان
هــزار کیلــو شــیر را جمــع آوری و پروســس می کنیــم.«
ــدود ۳۰  ــی در ح ــرکت لبن ــن ش ــا در ای ــزود م وی اف
ــد و  ــه کار می کن ــه روزان ــم، ک ــد داری ــر در کارمن نف
هم چنــان باالتــر از دو هــزار مالــدار بــا مــا هــم کاری 

دارنــد.
ــیر،  ــد ش ــی مانن ــواد لبن ــات، م ــرکت لبنی ــن دو ش ای
ماســت، چکــه، پنیــر، مســکه، قیمــاق، دوغ و روغــن 
زرد بــه گونــه معیــاری بســته بندی و پروســس و 
همــه روزه بــه بــازار عرضــه می کننــد و شــرکت شــیر 
ــازه و هم چنــان شــرکت لبنــی  لبنــی شــیر ســلطان ت

ــد. ــازار می کن ــیر وارد ب ــا ش ــن تنه ــیر وط ش
فهیــم یکــی از فروشــنده گان اســت، کــه چنــد ســال 
ــد:  ــت. وی می گوی ــی می فروخ ــات خارج ــل لبنی قب
ــون  ــم، چ ــی می فروخت ــات خارج ــن لبنی ــابق م »س
ــًا  ــاال تمام ــت و ح ــود نداش ــی وج ــرکت های داخل ش
ــی  ــا اســت و مــردم خیل ــی خــود م محصــوالت داخل
ــردم  ــاد م ــد اقتص ــر چن ــد ه ــان می ده ــت نش رضای

خــوب نیســت.«
ــل  ــات در داخ ــه لبنی ــان، ک ــد: »از زم ــاد می گوی فره
ــی را  ــات داخل ــن لبنی ــت، م ــده اس ــد ش ــور تولی کش
ــت  ــگاه کیفی ــم از ن ــون ه ــانم چ ــروش می رس ــه ف ب
باالتــر از تولیــدات خارجــی اســت و هــم تولیــد وطــن 

خــود مــا اســت.«
ــان  ــخ، آن ــت بل ــه ی مســووالن زراعــت والی ــه گفت ب
کمپیــن  و  تطبیــق  القــاح مصنوعــی،  بخــش  در 
کمک هــای  جلــب  هم چنــان  و  واکسیناســیون 
مؤسســات بــا تطبیــق برنامه هــای موثــر بــرای 

می کننــد. همــکاری  مالــداران 

اروپــا، اتحادیــه 
و  بســته بندی  از  قبــل  نمونه گیــری   -۳
ــری و  ــوار صحــت عامــه وترن ــه البرات ارســال آن ب

حیوانــی، امــراض  تشــخیص 
بــه  صحــی  ِســرتیفیِکت  صــدور   -۴
از  تاییــد  از  بعــد  صادراتــی  محموله هــای 

الزم، آزمایش هــای 
رهنمودهــای  و  طرزالعمل هــا  تهیــه   -۵
بــرای  تخنیکــی  و  الزم  حفظ الصحــه ی 

روده. پروســس کننده  کارخانه هــای 

مختار محسنی رییس 
صحت حیوانی وزارت 
زراعت می گوید: »قبل 

از سال ۱۳۹۲ روده و 
پوست جهت پروسس 

به کشورهای پاکستان و 
ایران صادر می گردید، 

اما به اثر توجه و زحمات 
وزارت زراعت و همکاری 

شرکت عارف ظریف 
پروسه ثبت و راجستر 
شرکت های پروسس 
و صادرکننده روده 

به اتحادیه اروپا آغاز 
گردید.«

 شفیق اهلل نوری

نعیم رضایی
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قیماق کوثر
وطنی، معیاری و خوش مزه تر از 

تولیدات خارجی

چه کارهایی
 در بخش حفاظت از 
ساحات بومی شده؟

عبدالبــاری باشــنده ی ناحیــه ســوم 
شــهر کابــل اســت. در فروشــگاه ها 
بــه  می گــردد.  قیمــاق  دنبــال  بــه 
می رســد،  کــه  ســوپرمارکیتی  هــر 
داری؟«  کوثــر  »قیمــاق  می پرســد: 
جــواب دو تــا از ســوپرمارکیت ها »نــه« 
ــر را  ــاق کوث ــار، قیم ــن ب اســت. او اولی
ــنگی  ــه ی س ــی های کوت از عمده فروش
خریــد و وقتــی بــه خانــه بــرد، بــا لذتی 
ــورد و  ــت، برخ ــارش را نداش ــه انتظ ک
فــردا دوبــاره بــه دنبــال کوثــر کشــت.
ســومی  فروشــگاه  بــه  عبدالبــاری 
از  و  می رســد  ســخی  کارتــه ی  در 
صاحــب فروشــگاه می پرســد: »قیمــاق 
ــا  ــگاه ب ــب فروش ــر داری؟« صاح کوث
رقــم  »چــی  می گویــد:  عصبانیــت 
ــه  ــر ک ــی بیش ت ــت، کم ــرکت اس ش
ــی آره.« ــان تر م ــدارد، پس ــم ن بخواهی

عبدالبــاری آن روز یک ونیــم ســاعت 
ــد و  ــوپرمارکیت آم ــه س ــاره ب ــد دوب بع
ــه  ــر خریــد و خوش حــال ب قیمــاق کوث

ــه برگشــت. خان
عبدالبــاری می گویــد کــه کــودکان 
ــال  ــه دنب ــا ب ــاال تنه ــواده اش ح و خان
دیگــر  و  هســتند  کوثــر  قیمــاق 
ــک  ــی و ملک پ ــگاه ایران ــای پ قیماق ه
ــد. او هــم حــاال  پاکســتانی را نمی خورن
ــر  ــاق کوث ــر روز قیم ــت ه ــور اس مجب

ــد. ــدا کن پی
ــد  ــد تولی ــه بای ــد ک ــاری می گوی عبدالب
بــازار  در  کوثــر  قیمــاق  ارایــه ی  و 

شــود. بیش تــر 
او می گویــد: »کل مــا را خوش مــان 
ــش  ــک تای ــک ی ــاق ملک پ ــد. قیم آم
ــر  ــاق کوث ــا قیم ــت، ام ــی اس ۶۰ افغان
ــر  ــاق کوث ــا قیم ــی، ام ــا ۳۵ افغان ۳۰ ت
ــر  ــم خوش مزه ت ــرده ه ــک ک از ملک پ
اســت؛  تولیــدات پــگاه ایرانــی کــه 

ــدارد.« ــوردن را ن ارزش خ
ــاق  ــه قیم ــن ک ــس از ای ــاری پ عبدالب
ــرده، حــاال دیگــر  ــه ب ــه خان ــر را ب کوث
محصــوالت  خانــواده اش  اعضــای 
پــگاه و ملک پــک را نمی خورنــد. او 
ــر  ــاق کوث ــه ی قیم ــه ارای ــد ک می گوی
ــر  ــد بیش ت ــت و بای ــم اس ــازار ک در ب

ــود. ش
غــام، مســوول یــک عمده فروشــی در 
پــروژه ی تایمنــی کــه مــواد را ارزان تــر 
می گویــد  می فروشــد،  دیگــران  از 
کــه کوثــر ارایــه اش در بــازار کــم 
ــد  ــر بای ــد: »کوث ــام می گوی ــت. غ اس
ــد،  ــته باش ــه داش ــد و ارای ــر تولی بیش ت
مــا همــان روز کــه یــک مقــدار از ایــن 
ــزی  ــردا چی ــا ف ــم، ت ــاق را می آوری قیم
نمی مانــد و بــاز مــا و مشــتریان منتظــر 

ــتیم.« آن هس
کــه  می گویــد  فروشــنده  ایــن 
ــی  ــزه ی طبیع ــل م ــه دلی ــداران ب خری

می تواننــد  مــا  »هم وطنــان 
ــدات دیگــر  ــا تولی ــا را ب محصــوالت م
مقایســه کننــد، آن وقــت می بیننــد 
ــم و هــم  ــت را داری ــن کیفی ــه بهتری ک
ارایــه  ارزان تــر  تولیــدات  دیگــر  از 

» . می کنیــم
تولیــد خــوب داخلــی می توانــد خــودش 
ــت  ــا حمای ــد، ام ــذب کن ــتری ج مش
نکــردن شــهروندان از تولیــدات داخلــی، 
ــان  ــدم اطمین ــه ع ــته گی ب ــن بس ممک
ــه  ــی ک ــد. در حال ــع باش ــن مناب ــه ای ب
ــه  ــی ب ــه ی واردکننده گ ــذر از مرحل گ
مرحلــه ی صادرکننده گــی، نیــاز بــه کار 
بالنده گــی  همه گانــی در راه رشــد و 
باســط احمد  دارد.  داخلــی  تولیــد 
حافظــی، کارشــناس مســایل اقتصــادی 
اکثریــت  »امــروزه  می گویــد: 
می کننــد  تــاش  دنیــا  کشــورهای 
را  داخلی شــان  تولیــدات  مــازاد  تــا 
ــه منظــور رشــد و توســعه اقتصــادی  ب
کننــده گان  تولیــد  از  حمایــت  و 
داخلی شــان بــه بازارهــای خارجــی 
عرضــه کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد 

ــد.« ــت یابن ــی دس ــازاد تجارت ــه م ب
ــد:  ــادی می افزای ــور اقتص ــن آگاه ام ای
»بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــد محــور 
یــک  توســعه  و  پیش رفــت  اصلــی 
ــرای  ــب ب ــتر مناس ــت و بس ــور اس کش
ســطح  افزایــش  و  اشــتغال  ایجــاد 
درآمــد ملــی را مهیــا می ســازد، الزامــی 
ــهولت های  ــه س ــود ک ــته می ش پنداش
الزم جهــت رشــد تولیــدات داخلــی 

ــود.« ــه ش ــت گرفت روی دس
شــهروندان  بایــد  او،  بــاور  بــه 
را  داخلــی  کیفیــت  بــا  تولیــدات 
کــه  نگذارنــد  و  بدهنــد  ترجیــح 
ــی  ــت های تجارت ــا سیاس ــایه ها ب همس
بنیادهــای  گلیــم  خراب کننده شــان، 
ــد. ــتان را برچینن ــد افغانس ــای تولی نوپ

زراعــت دانشــگاه البیرونــی کــه از آگاهــان 
ــت،  ــت اس ــط   زیس ــت و محی ــور زراع ام
ــوع  ــب تن ــد: »تخری ــاره می گوی ــن ب در ای
ــروز  ــی ب ــل اساس ــی از عوام ــتی یک زیس
ــه شــیوع امــراض  فجایــع طبیعــی، از جمل
ــیاری از  ــی رود. بس ــمار م ــه ش ــانی ب انس
ــور  ــامل در کش ــتی ش ــوع زیس ــزای تن اج
ــذا  ــد. ل ــرار دارن ــودی ق ــر ناب ــا در خط م
ذی ربــط  ادارات  تــا  می کنــد  ایجــاب 
ــوع زیســتی  ــت در خصــوص حفــظ تن دول
پان هــا و اقدامــات جــدی را روی دســت 

ــد.« گیرن
بــه گفتــه ی آقــای کریمــی: »راهــکار 
حفاظت شــده  مناطــق  مشخص ســازی 
و  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
موثرتریــن ابــزار در جهــان بــرای حفاظــت 
گرفتــه  دســت  روی  زیســتی  تنــوع  از 
ــع  ــتگاه ها، قط ــب زیس ــت. تخری ــده اس ش
ــه و ورود  ــکار بی روی ــا، ش ــان و بته ه درخت
گونه هــای بیگانــه از عوامــل نابــودی تنــوع 
ــن  ــی از ای ــود. یک ــمرده می ش ــتی ش زیس
ســاحات محافظت شــده مناطــق صیــاد 
ــتی  ــوع زیس ــه تن ــت ک ــالنگ ها اس و س
ــت.  ــراض اس ــه انق ــق رو ب ــن مناط در ای
مســوولیت شــهروندان نیــز در حفــظ تنــوع 
زیســتی حیاتــی اســت، امــا چنان کــه 
مشــاهده می شــود، شــهروندان در ایــن 
ــوولیتی را ادا  ــن مس ــوص کوچک تری خص
ــن  ــت قوانی ــه رعای ــی ک ــد. مادام نمی کنن
ــردم  ــه فرهنــگ م ــوع زیســتی ب ــظ تن حف
تبدیــل نشــده باشــد، پالیســی ها و قوانیــن 
مطروحــه در ایــن خصــوص بایــد بــا 
ــو  ــوند و جل ــی ش ــت عمل ــدت و قاطعی ش
تخریــب بــا اســتفاده از قــوه قهریــه گرفتــه 
ــن  ــن در دموکراتیک تری ــرا قوانی ــود. زی ش
ــق  ــه تطبی ــوه ی قهری ــا ق ــز ب ــورها نی کش

می گردنــد.«
زراعــت  »دانشــکده  می افزایــد:  وی 
دانشــگاه البیرونــی همیــن اکنــون ظرفیــت 
آن را دارد تــا در قســمت تهیــه پالیســی ها 
پروژه هــای  هم چنــان  و  پان هــا  و 
تنــوع  حفــظ  خصــوص  در  تحقیقاتــی 
و  را طــرح  زیســتی و محیــط زیســت 

ــد.« ــق کن تطبی
از  افغانســتان  حفاظت شــده ی  مناطــق 
مکان هــای دیدنــی و قشــنگی اند کــه 
بــه دلیــل حفاظــت از ایــن مناطــق، دولــت 
ــر  ــی ای را در نظ ــه ی مل ــتان برنام افغانس
ــل را  ــق ذی ــل مناط ــن دلی ــه همی دارد. ب
ــد.  ــان کرده ان ــده اع ــاحات حفاظت ش س
جنگل هــای  امام صاحــب،  درقــد، 
هامــون  صابــری،  هامــون  نورســتان، 
پــوزک، کــول حشــمت خــان، دشــت 
ــی، شــاه فوالدی  ــاور، آب ایســتاده ی غزن ن
ــر،  ــر، بندامی ــان، دره واغ جی ــر بامی دره آج
دهلیــز واخــان و پامیرهــا شــامل ایــن 

نــد. مناطق ا


قیماقــی کــه کوثــر دارد، ایــن محصــول 
را خــوش می کننــد و پرســان می کننــد 

ــد. ــد کنن ــر خری ــا بیش ت ت
حفــظ کیفیــت، از مهم تریــن اصل هــای 
ــت و  ــتری اس ــظ مش ــرای حف ــه ب پای
قیمــاق کوثــر از آن جایــی کــه از تولیــد 
ــاق  ــاخت قیم ــرای س ــی ب ــیر وطن ش
اســتفاده می کنــد، از ســوی شــهروندان 

اســتقبال می شــود. بیش تــر 
رییــس  معــاون  مصطفــا،  فریــداهلل 
کوثــر  قیمــاق  تولیــدی  شــرکت 
ــک  ــان، در ی ــه شــرکت آن ــد ک می گوی

دارد. تولیــد  لیتــر  روز ۷۲ هــزار 
هفته نامــه ی  بــه  مصطفــا  آقــای 
ــان گفــت کــه بســته های قیمــاق  دهق
چهارکنجــی  پاکت هــای  در  کوثــر، 
بســته بندی شــده اســت. بــه قــول 
ــد قیمــاق  ــی تولی ــاون رییــس کمپن مع
کوثــر، ایــن محصــول آنــان، شــش مــاه 

ــاء دارد. ــخ انقض ــد، تاری ــس از تولی پ
ــی  ــرکت، تمام ــن ش ــول او، ای ــه ق ب
اســتانداردهای جهانــی تولیــد لبنیــات را 
در فراینــد تولیــد قیمــاق کوثــر رعایــت 

می کنــد.
ــواد  ــه م ــد ک ــا می گوی ــای مصطف آق
اولیــه ایــن قیمــاق از طریــق شــیر 
ــردد  ــم می گ ــتان فراه ــای افغانس گاوه
ــرکت  ــار ش ــداران در اختی ــط مال و توس
ــر،  کــه شــاخه ای از  ــد قیمــاق کوث تولی
ــت،  ــار اس ــد به ــرکت امی ــدات ش تولی

قــرار می گیــرد.
ــتی  ــت و بهداش ــر، از کیفی ــاق کوث قیم
مناســبی برخــوردار اســت و شــهروندان 
از  می تواننــد  مطمیــن  بــه صــورت 
ــن  ــد ای ــد تولی ــد. رون ــتفاده کنن آن اس
ــرا  ــتگاه های »تت ــط دس ــاق، توس قیم
ــی  ــن کمپن ــووالن ای ــه مس ــاک« ک پ
و  تهیــه  کرده انــد،  وارد  ســویدن  از 

می شــود. پــردازش 
ــد:  معــاون رییــس ایــن کمپــی می گوی

کشــور،  هــر  بومــی  داشــته های 
محســوب  آن  بــزرگ  ســرمایه های 
چراگاه هــا،  جنگل هــا،  می شــود. 
ــاحات  ــا، س ــا، حوض ه ــا، جهیل ه پارک ه
ــر  ــی ه ــته طبیع ــا، داش ــبز، یخچال ه س
کشــور اســت. بنــا بــر اهمیــت موضــوع در 
ایــن نوشــته پیرامــون نظــر آگاهــان امــور 
و فعالیت هــای صــورت گرفتــه در ایــن 

می گوییــم. ســخن  بخــش، 
وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری در ســال 
ــع  ــش مناب ــروژه را در بخ ــت پ ۱۳۹۸ هف
طبیعــی تطبیــق کــرده اســت کــه تمامــی 

ــده اســت. ــل ش ــا تکمی ــن پروژه ه ای
پروژه های پارک ملی بند امیر

ــه  ــاده رو ب ــر پی ــد مت ــت ص ــار هف ۱. اعم
ــی  ــال مال ــی در س ــزار افغان ارزش ۸۹۵ ه

،۱۳۹۸
۲. ســاخت هفــت هــزار مترمربــع پارکینگ 
موتــر، ایــن پــروژه بــه ارزش یــک میلیــون 

و ۵۴۲ هــزار افغانــی،
ــاخت  ــه س ــایه بان: هزین ــار ۲۵  س ۳. اعم
ــود  ــی ب ــزار افغان ــایه بان ها ۸۷۴ ه ــن س ای

کــه کارش تکمیــل گردیــده اســت،
۴. ســاختن چهــار محــل تماشــا بــه ارزش 
تکمیــل  پــروژه ی  افغانــی،  ۸۳۰ هــزار 

ــت، ــری اس ــده ی دیگ ش
ارزش  بــه  تشــناب  چهــار  ســاختن   .۵

افغانــی، هــزار   ۴۸۹ مجموعــی 
۶. اســتخدام ۱۰ محافــظ بــرای حفاظــت و 
ــد  ــی بن ــارک مل تامیــن امنیــت ســاحات پ

امیــر 
۷. و استخدام چهار صفاکار.

هم چنــان پروژه هایــی در پــارک ملــی 
ــت. ــده اس ــق ش ــان تطبی واخ

ــده وزارت  ــت ش ــاحات حفاظ ــت س ریاس
زراعــت آبیــاری و مالــداری در ســال ۱۳۹۸ 
ــان ۲۵  ــتم واخ ــت از اکوسیس ــرای حفاظ ب
ــده  ــن نظارت کنن ــک ت ــظ و ی ــن محاف ت
ــه  ــارف آن ب ــت. مص ــرده اس ــتخدام ک اس

یــک میلیــون ۱۸۸ هــزار افغانــی می رســد.
ــاحه  ــن س ــاق محافظی ــر، ات ــب دیگ از جان
حفاظــت شــده کــول حشــمت خــان 

ــت. ــده اس ــم گردی ترمی
ــور  ــان ام ــه آگاه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
محیــط زیســتی و زراعتــی خواهــان توجــه 
جــدی مســووالن حکومتــی و شــهروندان 
ــای  ــبز، جنگل ه ــاحات س ــه س ــور ب کش
بومــی و مناطقــی کــه اهمیــت اقتصــادی و 

ــی دارد، اســتند. زراعت
فریــدون کریمــی، رییــس دانشــکده ی 
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با فواید نهال شانی و حفاظت از درختان آشنا شوید

درخــت یکــی از زیباتریــن مظاهــر طبیعــت اســت. 
هم چنــان نمــاد آبادانــی و شــاخص ســبزی و 
ــوا  ــف ه ــث تلطی ــی و باع ــر زنده گ ــی و مظه خرم
ــا و پاکــی  ــردم و صف ــاه م و موجــب آســایش و رف

می باشــد. طبیعــت 
فواید درخت و نهال شانی

بــرای پــی بــردن بــه اهمیــت درخــت و نهال شــانی 
و نقــش آن هــا در حفــظ طبیعــت و زنده گــی 
ــرای شــما بیــان  انســان، تعــدادی از فوایــد آن را ب

می کنیــم:
 

1- زیبا کننده طبیعت
زشــت  و  نامــوزون  درخــت،  بــدون  طبیعــت   
می گــردد. وجــود جنــگل و درخــت در صحنــه 
طبیعــت و زنده گــی انســان، باعــث زیبایــی، شــادی، 
ــراوت  ــی و ط ــا، پاک ــاه، صف ــایش، رف ــبزی، آس س

. می شــود
 

2- مایه حیات انسان و حیوان
نهال هــا نبــض زمیــن هســتند و مایــه حیــات 
انســان و حیــوان و حتــی بعضــی از گیاهــان، زیــرا 
نهال هــا بــا جــذب گازهــای ســمی از جملــه 
ــی  ــه یک ــیجن ک ــد اکس ــاید و تولی کارین دای اکس
از اساســی تریــن نیازهــای حیــات انســان و حیــوان 
اســت، باعــث دوام حیــات انســان و ســامت چرخه 
ــب و  ــا و تخری ــود نهال ه ــوند. کمب ــت می ش طبیع
نابــودی جنــگل هــا بــه ویــژه در ایــن عصــر دود و 
زنده گــی ماشــینی، موجــب انقــراض نســل انســان 

ــوان خواهــد شــد. و حی
 

3- تامین تغذیه حیوانات
بــرگ و شــاخه های نهال هــا بخــش مهمــی از 
ــازند  ــم می س ــان را فراه ــوان و گاه انس ــه حی تغذی
ــه  ــا تغذی ــان )ب ــی انس ــت مصرف ــد گوش و در تولی

ــد. ــه را دارن ــش اولی ــان( نق ــا از گیاه حیوان ه
 

4- استفاده در صنایع چوب بُری
چــوب نهال هــا در صنایــع چوب بــری و تأمیــن 
ــی  ــاز زنده گ ــورد نی ــایل م ــی از وس ــش مهم بخ

ــد. ــی دارن ــش اساس ــان نق انس
 

5- جلوگیری از فرسایش خاک
فرســایش  از  جلوگیــری  در  می تواننــد  نهال هــا 
ــیل  ــگام س ــن در هن ــد زمی ــی و مفی ــاک زراعت خ

ــند. ــته باش ــی داش ــش مهم نق
 

6- معتدل کردن آب و هوا
نهال هــا در تغییــر و تبدیــل آب و هــوا و اعتــدال آن 
نقــش بــه ســزایی دارنــد. تشــکیل جنــگل و توســعه 
ــوا  ــد آب و ه ــی در رون ــر اساس ــا تاثی ــه تنه آن، ن

قسمت اول

طاهره صمدی فارغ اقتصاد زراعتی از 
انستیتوت زراعت و وترنری کابل

ــو از  ــگ م ــن رن ــنجد، بهتری ــدر و س ــت س درخ
از  خوشــبوکننده  مــواد  بهتریــن  حنــا،  درخــت 
چــوب درخــت عرعــر و بهتریــن نــوع عطــر بــرای 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــتگی در کارگاه های ــع خس رف
ــت  ــد، از درخ ــاال ببرن ــان را ب ــدی ش ــت تولی ظرفی

ــد. ــت می آی ــه دس ــرو ب س

ــظ و  ــایش و حف ــا فرس ــارزه ب  10- مب
ــاک: ــد خ تولی

جنــگل بــه کمــک شــاخ و بــرگ نهال هــا از 
ســرعت بــاد می کاهــد و بــا ریشــه گیاهــان، 
ــع ایجــاد فرســایش  ــد و مان ــظ می کن خــاک را حف
می شــود. بــه علــت آرام بــودن هــوای داخــل 
جنــگل، تبخیــر بســیار ناچیــز بــوده و خطــر خشــک 
شــدن خــاک کــه از شــرایط مهــم آغــاز فرســایش 

ــی رود. ــن م ــت، از بی اس
 

11- درخت میوه:
ــتفاده انســان  ــورد اس ــا م ــیاری از نهال ه ــوه بس می
و حیــوان اســت، بــه طــوری کــه می توانــد در 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن ویتامین ه ــه انســان و تأمی تغذی
او تأثیــر بــه ســزایی داشــته باشــد. در فوایــد گیــاه و 
گیــاه خــواری در دســتورات پزشــکی و حتــی دینــی 

ــت. ــده اس ــادی ش ــای زی توصیه ه
 

12- تفرجگاه انسانها:
 توســعه فضــای ســبز شــهری در جهــت کاهــش 
ــار  ــهرها در کن ــوای ش ــاوی ه ــای کیمی آلوده گی ه
ــات  ــذران اوق ــع گ ــاد مناب ــون ایج ــی هم چ عوامل
فراغــت بــرای شــهروندان از جملــه ضروریــات 
زنده گــی شهرنشــینی می باشــد. فضــای ســبز 
آلوده گی هــای  از  جلوگیــری  در  مهمــی  عامــل 
آلوده گی هــای  آلوده گــی هــوا،  مختلــف نظیــر 

دارد، بلکــه در حشــر و نشــر پرنــده گان، چرنــده گان 
و دیگــر حیوانــات اهلــی و وحشــی و نهایتــًا تعــادل 

در چرخــه طبیعــت نقــش ارزنــده ای دارد.
 

7- موثر در رشد گیاهان 
ســایه و ریشــه ی نهال هــا ، در حفــظ و رشــد 
گیاهانــی کــه نمی تواننــد ریشــه ی خودشــان را 
ــتند و  ــن بفرس ــاق زمی ــه اعم ــذب آب ب ــرای ج ب
ــور خورشــید  ــا طاقــت تحمــل تابــش مســتقیم ن ی
ــد و  ــتان ندارن ــا و تابس ــژه در فصــل گرم ــه وی را ب
ــد  ــای تن ــاد و باران ه ــل ب ــد در مقاب ــا نمی توانن ی

ــد. ــزایی دارن ــه س ــر ب ــد، تأثی ــت نماین مقاوم

 8- در فصــل پاییــز کشــاورزان، باغداران 
و گل و گیــاه کاران از کــود ســاخته شــده 
ــتفاده الزم را  ــا اس ــرگ نهال ه ــوه ب از انب

می نماینــد
ــا  ــده از نهال ه ــه ش ــرگ ریخت ــوه ب ــز، انب  در پایی
کــه  بســازد  متراکمــی  »ابرکــود«  می توانــد 
نامیــده  )گیاخــاک(  ســیاه خاک  یــا  هومــوس 
»گلوئیــدی«  خاصیــت  مــاده  ایــن  می شــود. 
دارد و نگهــداری آب توســط خــاک را افزایــش 
ــز  ــاک را نی ــی خ ــواد معدن ــوس، م ــد. هوم می ده
ــری  ــن آن هــا جلوگی ــد و از هــرز رفت جــذب می کن
می نمایــد. لــذا هومــوس را بــا خــاک مخلــوط 
ــد  ــرای رش ــروری ب ــذی ض ــواد مغ ــا م ــد ت می کنن

ــد. ــن نمای ــاه را تأمی گی

 9- استفاده برای داروسازی و عطاری:
ــت  ــام، در صنع ــم االی ــا از قدی ــیاری از نهال ه بس
ــت آوردن  ــه دس ــی ب ــاری و حت ــازی و عط داروس
ــد،  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــب م ــی چس نوع
مثــا بهتریــن مــاده ضدعفونی کننــده از بــرگ 

ــبی و  ــت نس ــش رطوب ــا، افزای ــل دم ــی، تقلی صوت
جــذب گــرد و غبــار می شــود و یکــی از مهمتریــن 
اثــرات فضــای ســبز درون شــهرها باعــث شــده تــا 
زنده گــی کــردن در جامعــه شــهری و صنعتی شــده 

ــد. ــل کن ــل تحم ــرای انســان قاب را ب

نقــش فضــای ســبز در تقلیــل دمــا، افزایــش 
ــای  ــار: فض ــرد و غب ــذب گ ــبی و ج ــت نس رطوب
ســبز درختــی بــا توجــه بــه وســعت ســطح برگــی 
ــد  ــه ســایر اشــکال گیاهــی می توان خــود نســبت ب
ــت نســبی،  ــش رطوب ــرق ســبب افزای ــق تع از طری
ــا  ــا و تلطیــف هــوا  گــردد. نهال هــا دم کاهــش دم
ــان وا  ــت و جری ــه حرک ــوا را ب ــش داده، ه را کاه
ــد.  ــری می کنن ــوا جلوگی ــکی ه ــد و از خش می دارن
ــوان  ــه عن ــان کــه می دانیــم فضــای ســبز ب همچن
بخــش جانــداِر ســاخت کالبــدی شــهر از عملکردهــا 
و بازدهــی مختلــف برخــوردار اســت. امــا بهتریــن 
زیســت،  محیــط  شــرایط  بهبــود  آن  بازدهــی 
ــه  ــر چرخ ــت ب ــر مثب ــوا، تأثی ــی ه ــش آلوده گ کاه
آب در محیــط زیســت و افزایــش کیفیــت آب هــای 
زیرزمینــی اســت. افزایــش نفوذپذیــری خــاک 
و کاهــش آلوده گــی صوتــی را بایــد بــر ایــن 

ــزود. ــت اف فهرس
 

ــک  ــوای ی ــل آب و ه ــر در تعدی 13- تأثی
منطقــه:

ــود رســتنی هــا و بــه خصــوص جنــگل در  وج
ــرارت  ــت و ح ــر اس ــط مؤث ــرارت محی ــل ح تعدی
فصلــی و روزانــه  ســطح زمیــن را متعــادل می کنــد 
و باعــث اعتــدال آب و هــوا می شــود زیــرا در 
تابســتان قســمتی از انــرژی حرارتــی خورشــید 
ــن  ــرارت زمی ــل ح ــث تقلی ــوده و باع ــذب نم را ج
می گردنــد و در زمســتان بــه منزلــه روپوشــی بــرای 
آن بــه شــمار رفتــه و مانــع از دســت دادن حــرارت 

می گردنــد. آن 
 

14- تأثیر در تلطیف هوا:
ــل  ــه عم ــبز در نتیج ــان س ــی گیاه ــور کل ــه ط  ب
ــه در  ــوا را ک ــک ه ــًا گاز کاربنی ــری مرتب کاربن گی
ــاالت  ــل و انفع ــده و فع ــودات زن ــس موج ــر تنف اث
کیمیــاوی و آلوده گی هــای محیــط زیســت وارد 
ــیجن را  ــوده و گاز اکس ــذب نم ــوند ج ــوا می ش ه
ــده  ــودات زن ــرای موج ــی ب ــاده حیات ــک م ــه ی ک
ــوع  ــد. در مجم ــس می دهن ــی رود، پ ــمار م ــه ش ب
حــدود ۶۰ درصــد از اکســیجن مصرفــی بــه وســیله 
ــن رو تلطیــف  ــن می شــود؛ از ای فضــای ســبز تأمی
ــداران از  ــاز جان ــورد نی ــیجن م ــن اکس ــوا و تأمی ه

ــگل و فضــای ســبز اســت. ــد مهــم جن فوای
 

15- نظم دهی گردش آب:
جــذب  و  هــوا  رطوبــت  افزایــش  بــا  جنــگل 
ــادر  ــش م ــام نق ــاک و انج ــوذ آب در خ ــاران، نف ب
ــز اســتفاده  ــه هــا و نی ــرای چشــمه هــا و رودخان ب
نهال هــا از آب هــای زیــر زمینــی، نقــش مهمــی در 
ــازی می کنــد. نظم دهــی گــردش آب در طبیعــت ب

نهال ها در تغییر و تبدیل آب و هوا و اعتدال آن نقش به سزایی دارند. 
تشکیل جنگل و توسعه آن، نه تنها تاثیر اساسی در روند آب و هوا دارد، 
بلکه در حشر و نشر پرنده گان، چرنده گان و دیگر حیوانات اهلی و وحشی 

و نهایتًا تعادل در چرخه طبیعت نقش ارزنده ای دارد.
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