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هفته نامهدهقان

کاپیسا امسال بیش تر از
 ۲۲ هزار ُتن جواری تولید 

کرده است

شفیع صدیقی، آمر امور زراعتی والیت کاپیسا می گوید: »والیت کاپیسا 
هوای مناسب دارد و انواع مختلف جواری که شامل جواری وطنی، 
جواری امریکایی گرمه و سرده، جواری خارک و یا پفکی، جواری 

سفید و چند نوع دیگر است، در زمین های زراعتی آن کشت می شود.« 
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ــر  ــت نظ ــه دق ــوان ب ــرف حی ــار ط ــه چه ــد: ب جل
ــوند  ــه مشــاهده ش ــوی ریخت ــاحات م ــا س ــد، ت بیندازی
ــه  ــا دم ب ــت و ی ــاالی پش ــمت های ب ــای قس و موی ه
خاطــر موجودیــت شــپش و یــا کنه هــا مشــاهده شــود 

ــوند. ــاهده ش ــد مش ــود ان ــه موج ــی ک و زخم های
ــر دو  ــودن ه ــان نب ــا هم س ــا و ی ــر: پندیده گی ه س

طــرف ســر حیــوان مشــاهده شــود،
لعاب دهن و افرازات بینی دیده شود،

ــه  ــگ آن مالحظ ــاهده و رن ــم مش ــره چش ــرازات تی اف
شــود،

پلــک پایانــی چشــم، کــش شــود و طبقــه ی مخاطــی 
ــا زرد  ــف و ی ــگ خاس ــت رن ــر موجودی ــه خاط آن، ب

ــود، ــان ش امتح
دهــن حیــوان بــاز ســاخته شــود و بــه خاطــر موجودیــت 
آفت هــای قســمت های داخلــی و پایانــی لب هــا و 
ــوان  ــد، حی ــر زرد باش ــردد، و اگ ــاهده گ ــا مش بیره ه

دارد. زردی 
ــا  ــت کنه ه ــر موجودی ــه خاط ــوان را ب ــای حی گوش ه

معاینــه کنیــد.
ــت  ــت دس ــه دق ــوان ب ــردن حی ــاالی گ ــردن: ب گ
ــای آن را، مخصوصــًا  ــرارت و پندیده گی ه بکشــید و ح
ــوان(  ــپ حی ــرف چ ــری )در ط ــا و م ــاالی ورید ه در ب

ــد. ــوم کنی معل
ــه و  ــت گرفت ــط دو انگش ــردن را توس ــاالی گ ــد ب جل

ــد. ــش کنی ک
مو هــا بــه خاطــر ریــزش و موجودیــت کنــه و شــپش ها 
مشــاهده شــود و از قســمت هایی کــه مــو رفتــه اســت 
مالحظــه شــود، قاعــده گــردن در پیــش روی شــانه ها 

بــه خاطــر غــدوات لمفــاوی لمــس شــود.
صــدر: تعــداد تنفــس حیــوان را معلــوم و ببینیــد کــه 

بســیار تیــز اســت یــا مشــکالت در آن وجــود دارد،
در شکســته گی قبرغه هــا پندیده گی هایــی مشــاهده 

و لمــس کــرده شــوند
ــش ها  ــدای ش ــکوپ ص ــتن ستاتس ــورت داش و در ص

ــود. ــنیده ش ش
ــاق های  ــام س ــت تم ــا دس ــش رو:  ب ــای پی پاه
ــن  ــرارت آن روش ــا و ح ــود، پندیده گی ه ــس ش ــا لم پ
شــود، مخصوصــًا )در بــاالی مفاصــل( پــا بلنــد کــرده 
ــای آن )شــنگل(  ــه شــمول پنجه ه ــف آن ب شــده و ک
ــوان لنگــش داشــته  ــی کــه حی ــه شــود در صورت معاین

ــه گــردد. باشــد، دقیــق معاین
بطــن: دســت خویــش را بــه طــرف چــپ کنــار بــاالی 
ــز فشــار  ــر قبرغــه آخــر گاو، گوســفند و ب شــکم در زی
ــا  ــد ت ــات آن را لمــس کنی ــد و شــکمبه و محتوی بدهی
معلــوم شــود کــه محتویــات آن بســیار ســخت اســت و 
ــت تان را  ــف دس ــد از آن، ک ــت بع ــیار گازی اس ــا بس ی
بــه عیــن جــا بــرای حــد اقــل یــک دقیقــه بگذاریــد تــا 
از حــرکات رومــن واقــف شــوید و در صــورت داشــتن 
ــال  ــن فع ــه روم ــد ک ــا می ده ــن معن ــی، چنی حرکات

اســت.
ــوی آن  ــوان ایســتاده شــده و هــر دو پهل در عقــب حی
ــه؟ اگــر  ــا ن ــد، کــه یک ســان اســت ی را مشــاهده کنی
ــپ  ــرف چ ــا ط ــد. آی ــود باش ــی موج ــدام پندیده گ ک

هم چنــان  و  )تیم پانــی(  دارد؟  پندیده گــی  حیــوان 
ــت  ــرف راس ــه ط ــی ب ــه پندیده گ ــد ک ــاهده کنی مش
ــی  ــه پندیده گ ــن ک ــا ای ــرف؟ و ی ــر دو ط ــا ه اســت ی
بــه طــرف بــاالی شــکم اســت یــا پایــان و یــا چهــار 

ــرف آن؟ ط
در حیوانــات مؤنــث پســتان ها معاینــه شــود و مســاوی 
ــی  ــد و پندیده گ ــدن جل ــگ ش ــرارت، بی رن ــودن، ح ب

آن لمــس شــود.
ــه  ــا ب ــب و خصیه ه ــوش قضی ــر پ ــات مذک در حیوان
خاطــر دریافــت حــرارت و پندیده گی هــا معاینــه شــود.

پا هــای عقبــی: معاینــات پا هــای عقبــی عینــًا 
ــکل  ــا مش ــت. در گاو ه ــش روی اس ــای پی ــد پاه مانن
ــود  ــرده ش ــاال ک ــوان ب ــی حی ــای عقب ــا پا ه ــت ت اس
زیــرا حیــوان چپــه می شــود امــا فقــط در صورتــی کــه 
ــش  ــی حیوان ــای عقب ــش پا ه ــوان از لنگ ــب حی صاح
ــی را  ــای عقب ــوان پا ه ــد، می ت ــته باش ــکایت داش ش

ــرد. ــه ک ــاال و معاین ب
شــناخت اعــراض و عالیــم مختلــف امــراض 

و ارتبــاط آن بــا بــدن حیــوان:
ــد،  ــته باش ــکل داش ــوان مش ــد حی ــه جل ــی ک ۱. زمان

تغییــرات ذیــل را می تــوان دیــد:
• پراکنده گــی و ریــزش مــو، تکیــدن و کم شــدن 

ــم،  پش
• خــارش جلــدی و مالــش حیــوان بــه اجســام ســخت 

ماننــد درخــت، ســنگ، دیــوار و غیــره
• و مرطوب بودن و سرخ رنگ بودن جلد،

ــدن  ــتک ش ــی و پوس ــاریده گی، ترکیده گ ــم، ش • زخ
جلــد.

بــدن  اســتخوان های  و  عضــالت  کــه  وقتــی   .۲
باشــد: داشــته  مشــکالت 

مشــکل  زمیــن  از  حیــوان  برخاســتن  وقــت  در   •
باشــد. می داشــته 

ــرحیوان  ــه و س ــرکات االش ــدن در ح ــای جوی • در اثن
ــود. ــده می ش ــکالت دی مش

• حیوان خیلی ضعیف به نظر می رسد.
ــه چیــزی  ــا ب ــد ی ــوان حرکــت می کن • وقتــی کــه حی

ــد. ــاس شــود احســاس درد می کن ــه تم ب
• یکی از پاهایش را بلند می گیرد.

بــه صــورت  حیــوان  پاهــای  از  یکــی  ممکــن   •
باشــد. قــات  غیرمعمولــی 

• یکــی از پاهــای حیــوان ممکــن پندیــده، گــرم و یــا 
ســرد بــوده کــه توســط لمــس نمــودن بــه آســانی درک 

می گــردد.
عصبــی  رشــته های  و  )مغــز(  دمــاغ  گاه  هــر   .۳

باشــد: داشــته  مشــکالت 
• حیــوان برخاســتن نمی توانــد و نیــز نمی توانــد از 

ــد. ــتفاده کن ــش اس پاهای
• حیوان به شکل دایره ای حرکت می کند.

ــرف  ــر ط ــه ه ــر ارادی ب ــته و غی ــد نداش ــوان دی • حی
حرکــت می کنــد.

ــوش  ــس و بی ه ــی آرام، بی ح ــوان خیل ــن حی • ممک
باشــد.

• حیوان ممکن هیجانی بوده و حمله ور باشد.
ــد،  ــته باش ــی داش ــکالت تنفس ــوان مش ــر گاه حی ۴. ه

ــد: ــوان دی ــل را می ت ــرات ذی تغیی
• ممکن حیوان به مشکل تنفس کند،

• ممکــن حیــوان زود زود و یــا آهســته آهســته نفــس 
بکشــد.

• هر گاه حیوان در راه رفتن از گله پس بماند.
ــان حرکــت  ــاال و پای ــه ب ــگام تنفــس شــکم ب • در هن

می کنــد.
ــده  ــرازات مخاطــی دی ــی اف • اطــراف ســوراخ های بین

می شــود.
ــته  ــکل داش ــون مش ــتم دوران خ ــر گاه در سیس ۵. ه

ــد: ــوان دی ــل را می ت ــرات ذی ــد، تغیی باش
• حیوان ضعیف بوده از گله پس می ماند.

ــده  ــم زود مان ــا ه ــد و ی ــرده نمی توان ــوان کار ک • حی
می شــود.

ــده  ــگ دی • غشــای مخاطــی چشــم و دهنــش زرد رن
ــت(. ــرخ رنگ اس ــال س ــور نورم ــه ط ــود )ب می ش

• رنــگ ادرار حیــوان زرد یــا مایــل بــه نســواری 
، شــد می با

۶. هــرگاه مشــکل در سیســتم هضمــی باشــد، تغییــرات 
ــد: ــوان دی ــل را می ت ذی

ــن  ــد، در ای ــن باش ــکل در ده ــر مش - اگ
صــورت:

ــت  ــا در وق ــورد و ی ــوراک بخ ــد خ ــوان نمی توان • حی
ــود. ــرون می ش ــن بی ــج ده ــدن از کن جوی

ــه شــکل رشــته مانند از دهــن جــاری  • لعــاب دهــن ب
می باشــد.

ــی اش  ــی اش از بین ــواد خوراک ــاالت م ــی ح • در بعض
خــارج می شــود.

- اگر مشکل در شکمبه باشد:
• حیوان نشخوار نمی کند،

• آروغ نمی زند،
بیش تــر  و ســخت می باشــد،  پندیــده  • شــکمش 

ــرار دارد. ــکمبه ق ــون ش ــپ، چ ــرف چ ط
• حیوان ناآرام می باشد.

- هر گاه مشکل در روده ها باشد:
• ممکن حیوان قبض و یا اسهال باشد.

ــن  ــه زمی ــای خــود را ب ــوده و پ • شــکم درد موجــود ب
. می زنــد 

- هر گاه مشکل در جگر حیوان باشد:
• حیوان ضعیف و پریشان به نظر می رسد.

• غشــای مخاطــی چشــم و دهــن زردرنــگ یــا ســفید 
ــود. ــده می ش ــل دی کام

• ممکن حیوان اسهال داشته باشد.
ــوان مریــض باشــد،  - مشــکل در گــرده حی

ــد: ــوان دی ــل را می ت ــم ذی عالی
• شاید حیوان نتواند ادرار )پیشاب( کند.

• در جریان ادرار نمودن درد احساس کند.
• ممکن حیوان کم کم ادرار کند.

- هــر گاه مشــکل در سیســتم تناســلی 
ــد: ــر باش ــوان ن حی

بــاردار  را نمی توانــد  نــر حیــوان مــاده  • حیــوان 
)حاملــه( کنــد.

• خصیه هــا ممکــن درد داشــته باشــند و یــا اندازه شــان 
ــاوی نباشد.  مس

• ممکــن آلــه تذکیــر و پوســت آن غیــر نورمــال دیــده 
شــود.

- هــر گاه مشــکل در سیســتم تناســلی 
حیــوان مــاده باشــد تغییــرات ذیــل را 

دیــد: می تــوان 
• ممکن حیوان ماده حامله نشود؛

• اگر حامله باشد ممکن سقط جنین رخ بدهد؛
• ممکن چوچه بسیار ضعیف به دنیا بیاورد؛

• ممکن مشکالت زایمان داشته باشد.
- هــر گاه مشــکالت در پســتان حیــوان 
ــد: ــوان دی ــل را می ت ــرات ذی ــد، تغیی باش

• شاید پستان حیوان پندیده گی داشته باشد.
ــر  ــه نظ ــرخ رنگ ب ــرم و س ــوان گ ــتان حی ــاید پس • ش

برســد.
• ممکن پستان درد داشته باشد.

ــده  ــت دی ــوده و درش ــره ب ــوان تی ــیر حی ــن ش • ممک
ــود. ش

• ممکن شیر آب گین باشد.
• غدوات لمفاوی پندیده و گرم می باشد.

مالــداران محتــرم: بعــد از ایــن کــه حیوان/حیوانات تــان 
را معاینــه ظاهــری کردیــد، اعــراض و عالیــم را 
کــدام عضــو  کــه  کردیــد  و شناســایی  دریافتیــد 
ــه  مشــکالت ظاهــری دارد، مشــکل را طــور عاجــل ب
نزدیک تریــن کلینــک صحــی حیوانــی و یــا بــه داکتــر 
وترنــر ســاحه ولســوالی برســانید تــا درمــان آن در وقــت 

ــوید. ــرر نش ــما متض ــرد و ش ــورت بگی ــش ص معین

مالداران چگونه خودشان حیوانات شان را 
معاینه کنند؟  دوکتور عبدالرقیب جویا، آمر ترویج و بازاریابی 

ریاست خدمات مالداری

رهنمایی ساده برای مالداران باسواد و قسماً باسواد
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The Ministry of Agriculture, Ir-
rigation, and Livestock (MAIL, 
and the United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO) 
launched the establishment of Af-
ghanistan’s first Geographical In-
dication (GI) System today.
The workshop was attended by 
officials of MAIL, Ministry of 
Commerce and Industries, Euro-
pean Union, and FAO.
The project will allow the Afghan 
government to set up a national GI 
system, which will help increase 
the income of the smallholder pro-
ducers and agribusinesses in the 
prioritized and global markets.
Geographical Indication (GI) in 
Afghanistan begin on the top three 
crops such as Khost’s Pine nuts, 
Herat’s saffron, and Kandahar’s 
pomegranates and in the near fu-
ture will indicate other products 
such as pistachio, raisin, dried 
apricot, almond and carpet.
Mahbobullah Nang, technical dep-
uty minister for agriculture, irriga-
tion, and livestock at MAIL, said 
that the system helps to indicate a 
product produced in different ar-
eas of Afghanistan and export it 
aboard under Afghanistan’s mark 

MAIL Held GI Consultation 
Workshop

and brand.
Meanwhile Andreas Fischer Bran-
icol, deputy head of EU delegation 
in Afghanistan, said that the aim of 
the project is marketing and sup-
porting quality Afghan products, 
adding that the system allow the 
products originating from a specif-
ic town, country or region.
Mr. Rajendra Aryal, FAO repre-
sentative in Afghanistan, also said 
that the system is a tool for value 

 Mahbobullah Nang, technical deputy minister for agri-
culture, irrigation, and livestock at MAIL, said that the 
system helps to indicate a product produced in different 

areas of Afghanistan and export it aboard under
 Afghanistan’s mark and brand.

addition and helps farmers earn 
much profit. 
Geographical Indication (GI) is an 
intellectual property right allowing 
to protect a name or sign used to 
identify products originating from 
a specific geographical locations 
or origin where a specific quality, 
reputation, or other characteristics 
of these products are essentially 
linked to their origin.

Durrani Meets Hel-
mand Governor, 

Discusses Horticul-
ture Development

Nasir Ahmad Durrani, minister of 
agriculture, irrigation, and livestock, 
met with Mohammad Yasin Khan, 
Helmand governor, in his office today.
Helmand governor thanked the Min-
istry of Agriculture for its attention 
to agriculture and horticulture in the 
province and said that the problems of 
the agriculture sector in the province 
had been addressed.
The governor said that the crops have 
increased in the province, adding, 
“Our crops have increased by 30 per-
cent in the wheat sector and by 15 per-
cent in fruit production.”
The governor of Helmand also called 
on the Ministry of Agriculture to fo-
cus on the development of horticulture 
and livestock and to focus on building 
a cold storage facility in the province.
Agriculture Minister Nasir Ahmad 
Durrani promised more cooperation 
for the development of horticulture in 
the province, saying that more work 
would be done on forest development 
in the province in 2020 (1399 Solar 
Year).
Agriculture minister also said one 
of the cold storage facility, which is 
planned to be built in the country, will 
be built in Helmand province.
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