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گپ دهقان
زعفران، چهره ی نو زراعت افغانستان

ــاف  ــی انکش ــرح مل ــش، ط ــال پی ــار س ــر از چه کمت
حکومــت  کابینــه ی  توســط  افغانســتان  زعفــران 
وحــدت ملــی، تأییــد شــد و وزارت زراعــت کارهایــش 
ــاز  ــران آغ ــت وکار زعف ــود کش ــد و بهب ــرای رش را ب
کــرد کــه تطبیــق ایــن طــرح در دو ســال گذشــته بــه 
ــده  ــران انجامی ــد زعف ــی تولی ــه تن ــاالی ُن ــش ب افزای

ــت. اس
وزارت زراعــت، بــرای عملــی شــدن ایــن طــرح، ســه 
برنامــه کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت را تدویــن 
ــود  ــوب خ ــخص را در چارچ ــم مش ــک تی ــرد و ی ک
ــن  ــریع ای ــیار س ــق بس ــه تطبی ــر ب ــه منج ــاخت ک س

طــرح شــد.
بــر اســاس ایــن طــرح ملــی، قــرار بــود کــه از ۱۲ جون 
۲۰۱۶ تــا پنــج ســال آینــده )۲۰۲۱(، تولیــد زعفــران از 
ــن برســد و  ــه ۱۴ت ــق طــرح ب ــان تطبی ــا پای ــن ت ۳.۵ ت
درآمــد آن، نیــز افزایــش قابــل توجــه داشــته باشــد. 
وزارت زراعــت بــا ســرعت بســیار، روی تطبیــق ایــن 
طــرح کار کــرد. امــروز کــه کم تــر از چهــار ســال از 
ــدش  ــتان تولی ــذرد، افغانس ــرح می گ ــن ط ــب ای تصوی
را بــه مــرز ۲۰ تــن کــه شــش تــن بیش تــر از هــدف 

۲۰۲۱ اســت، رســانده اســت.
حــاال بــر بنیــاد آخریــن آمارهــای جمــع آوری و 
توحیــد شــده، میــزان تولیــد زعفــران در ســال روان 
۲۲ درصــد افزایــش یافتــه و بــه ۱۹هــزار و ۴۶۹ کیلــو 

ــرام رســیده اســت. گ
بــه صــورت ترویجــی و  امســال در کل کشــور، 
تولیــدی، هفت هــزار و ۵۵۷ هکتــار زمیــن زعفــران 
ــال  ــا س ــه ب ــد در مقایس ــزان تولی ــده و می ــت ش کش
ــت؛  ــته اس ــش داش ــد افزای ــدود ۲۲ درص ــته، ح گذش
ــش هزار  ــته ش ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
و ۲۷۲ هکتــار زمیــن زعفــران کشــت شــده بــود کــه 

ــود. ــیده ب ــن رس ــه ۱۶ ُت ــد ب ــزان تولی می
زعفــران  تولیــد  افزایــش  دلیل هــای  عمده تریــن 
افغانســتان، افزایــش ســاحات تحــت کشــت، خدمــات 
وزارت زراعــت ماننــد آموزش دهــی بــه دهقانــان، 
توزیــع پیازهــای خوش کیفیــت و ســاخت مزرعه هــای 

ــوده اســت. ــان ب ــه دهقان ــران ب نمایشــی زعف
ــران کاران  ــال زعف ــه امس ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــون  ــر از ۲۷ میلی ــان بیش ت ــتان از کاروبارش افغانس

ــد. ــت می آورن ــه دس ــر ب دال
امســال  شــده ی  تولیــد  زعفــران  از  نمونــه   ۱۰۰
در  آن  کیفیــت  بررســی  منظــور  بــه  افغانســتان 
البراتورهــای اســتندرد و معیــاری کشــور تحــت 
ــت  ــه در نتیجــه، کیفی ــه اســت ک ــرار گرفت ــش ق آزمای
آن باالتــر از اســتندردهای بین المللــی ثابــت شــده 
اســت. بــر اســاس نتایــج ایــن آزمایش هــا، افغانســتان 
ــد. ــد می کن ــان را تولی ــران جه ــن زعف خوش کیفیت تری

تطبیــق موفقانــه برنامه هــا بــرای رشــد زعفــران 
توســط وزارت زراعــت، افغانســتان را از لحــاظ کیفیت 
ایــن محصــول بــه برتریــن جایــگاه جهانــی رســانده 
ــده ی  ــومین تولیدکنن ــتان س ــان افغانس ــت. هم چن اس

ــت.  ــده اس ــان ش ــران در جه زعف
ایــن حقیقت هــای تــازه ترســیم شــده و تــازه ســاخته 
شــده توســط افغانســتان جدیــد اســت. افغانســتانی که 
ــد  ــاش می کن در خــط رشــد زراعــت و اقتصــادش ت
ــاک  ــگ تری ــای نن ــد لکه ه ــته می خواه ــته آهس و آهس
ــتان در  ــد. افغانس ــود بزدای ــره ی خ ــگ را از چه و جن
ایــن مســیر، می توانــد بــه افتخــارات بی پایانــی و 

پایــداری دســت یابــد.



تولید عسل در بدخشان
 ۶۰ درصد افزایش یافت

تولید بیش از ۱۰۰ هزار بُته ی عناب در باغ  
عبدالوکیل خان والیت لغمان
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ــان  ــت بدخش ــل در والی ــدات عس ــال تولی امس
ــش ۶۰  ــه افزای ــن رســیده ک ــک ت ــه ۲۸۳ متری ب
ــد. در  ــان می ده ــول را نش ــن محص ــدی ای درص
حــال حاضــر بیــش از ۵۹۰ فــارم خــرد و بــزرگ 

ــد. ــت دارن ــت فعالی ــن والی ــور عســل در ای زنب
معین الدیــن عینــی رییــس زراعــت، آبیــاری 
و مالــداری والیــت بدخشــان در ایــن بــاره 
شــرایط  مســاعدت  بــا  »امســال  می گویــد: 
بیش تــر  آگاهــی  و  گل  موجودیــت  اقلیمــی؛ 
گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  زنبــورداران 
بیش تــر شــده اســت و ۶۰ درصــد در تولیــد 

ــت. ــده اس ــان آم ــه می ــش ب ــل افزای عس
ــه  ــال ب ــد امس ــطح تولی ــه س ــد ک وی می افزای
۲۸۳ متریــک تــن رســیده اســت و منبــع خــوب 
عایداتــی بــرای زنبــورداران اســت، در حالــی کــه 
ســال قبــل میــزان تولیــد عســل بــه ۷۷ هــزار و 
ــود. ــن رســیده ب ــا ۷۷.۱۵۴ ت ــو گــرام ی ۱۵۴ کیل

در  بدخشــان  والیــت  خالــص  عســل 
ــم،  ــارک، کش ــوالی های به ــای ولس زنبورداری ه
ــر  ــگاب بیش ت ــاوان و ت ــهدا، وردوج، ی ــرم، ش ج
تولیــد می شــود. کــه عمدتــًا در بازارهــای محلــی 

عنــاب درختچــه ای اســت بــا برگ هــای کوچــک 
و ســبز رنــگ کــه بومــی مناطــق گرم ســیر 

ــا ارزش. ــت و ب ــات کم یاف ــت. نب اس
بعضــی والیــات  در  آن  بُته هــای  در گذشــته 
ــی  ــی و جنگل ــورت وحش ــه ص ــط ب ــور فق کش
ــاخت  ــرای س ــه ب ــالی اســت ک ــد. چندس می رویی
ــت کار  ــای آن وزارت زراع ــد بته ه ــا و تولی باغ ه

می کنــد.
ــاب  ــه عن ــه در آن بت ــا ک ــن والیت ه ــی از ای یک
وجــود دارد، لغمــان اســت. ریاســت زراعــت ایــن 
جنگل هــای  گذشــته  در  می گویــد  والیــت 
ــال  ــود، امس ــود ب ــت موج ــن والی ــاب در ای عن
تولیــد  را  آن  بته هــای  تــا  کرده انــد  تــاش 
ــر اســاس آمــار ریاســت زراعــت لغمــان  کننــد. ب
ــر  ــی داکت ــی و ترویج ــارم تحقیقات ــال در ف امس
ــاب  ــه عن ــش از ۱۰۰ هــزار بُت عبدالوکیل خــان بی

تولیــد کرده انــد.
ــاری  عبدالجمیــل خوشــحال رییــس زراعــت، آبی
و مالــداری ایــن والیــت می گویــد: »در بــاغ 
از  مختلفــی  انــواع  عبدلوکیل خــان  ترویجــی 
ــرس  ــق غ ــد و تحقی ــور تولی ــه منظ ــات را ب نبات
شــده اســت، یکــی از ایــن تخم هــا، عنــاب 
اســت کــه بــه بُتــه بــدل شــده اســت، در جریــان 
ســال ۸۹ بیــش از ۱۰۰ هــزار بتــه عنــاب تولیــد 
نــاک،  شــفتالو،  زیتــون،  درختــان  کرده ایــم، 
مالتــه، نارنــج و پســته نیــز در ایــن فــارم شــانده 

ــد.« ــی داده ان ــه عال ــه نتیج ــده اند ک ش
آقــای خوشــحال تاکیــد می کنــد توجــه بــه 

می شــود. صــادر  آن  هم جــوار  والیــات  و 
ــک  ــا ی ــی ت ــل را از ۴۵۰ افغان ــورداران عس زنب
ــه ی  ــه بنی ــند ک ــی می فروش ــزار و ۲۰۰ افغان ه
ــان  ــد و برای ش ــان را شــکل می ده اقتصــادی آن
ارزنــده اســت. عســل نظــر بــه فصــل و تولیــدش، 

ــاوت اســت. بهایــش متف
ــارک  ــوالی به ــورداران در ولس ــن از زنب فضل الدی
بدخشــان می گویــد: »مــن مــدت ۲۷ ســال 
را  عســل  پــرورش  و  ترویــج  کــه  می شــود 
مناســب  زمــان  در  انتقــال  بــا  می کنــم  کار 
آن در ســاحات گل دار، حفــظ و مراقبــت از آن 
همــی  محیطــی  خطــرات  از  پیش گیــری  و 

عنــاب را بــه ســه منظــور انجام داده انــد.
اقتصــادی  منفعــت  منظــور  بــه  را  »عنــاب 
بــرای  چــون  می کنیــم،  تولیــد  اجتماعــی  و 
واردات  از  بیاوریــم،  پــول  مــردم  و  حکومــت 
ــا  ــردم م ــرای م ــم و ب ــری کنی ــی جلوگی بیرون
زمینــه ی کار را مســاعد ســازیم، یکــی از اهــداف 
ــد عســل اســت،  ــاب، تولی ــه عن ــد بت ــده تولی عم
چــون زنبــور عســل از دانه هــای آن اســتفاده 
می کنــد. عنــاب بــه قیمــت خــوب در بــازار 

می  شــود.« خریــداری  جهانــی 
رییــس اداره زراعــت لغمــان می افزایــد کــه 
تصمیــم دارنــد ایــن بُته هــای نهــال را در اطــراف 
جــاده عمومــی کابــل- ننگرهــار و ولســوالی های 

ــد. لغمــان غــرس و از آن حفاظــت کنن
ــان،  ــل، لغم ــاده کاب ــراف ج ــم اط ــر داری »در نظ
علی نــگار،  علی شــنگ،  ولســوالی  ننگرهــار، 
ــه را  ــب، مســاجد و دیگــر اماکــن عام المنفع مکات
ــه والیت هــای دیگــر  ــا بشــانیم و ب ــن بُته ه از ای
درخت چه هــای  از  هم چنــان  کنیــم،  صــادر 

حاصــات مــا زیــاد شــده و مــا از وزرات زراعــت 
ــروش و  ــای ف ــه بازاره ــم ک ــت می خواهی و دول
مارکیــت آن را بــرای زنبــورداران مهیــا بســازد.«

ــورداران  ــم از زنب ــرم ه ــوالی ج ــداهلل از ولس اس
اســت کــه در ســال جــاری عســل خوبی برداشــته 
او می گویــد: »در ســال جــاری مــا توانســتیم 
ــم  ــم چــون ه ــادی برداشــت کنی ــه عســل زی ک
ــف  ــیوه ها مختل ــم ش ــود و ه ــوا مناســب ب آب ه

ــم.« ــاد گرفتی ــرورش را ی پ
هم زمــان بــا همــکاری وزارت زراعــت در بخــش 
ــوازم  ــع ل ــورداری و توزی ــیوه زنب ــی ش آگاهی ده
ــزان حاصــات  ــورداران می ــرای زنب ــورداری ب زنب

حفاظــت  ســابق  از  مانــده  باقــی  وحشــی 
» می کنیــم.

از اهمیــت غذایــی دیگــر عنــاب، ســاخت جــوس 
ــت در  ــن درخ ــار آن ای ــد. در کن ــا می باش و مرب
ــد  ــد می توانن ــبز می باش ــتان س ــتان و زمس زمس
حیوانــات نیــز از آن اســتفاده کننــد. عنــاب دارای 
میــزان بلنــد پروتیــن اســت و در سرســبزی 

ــی دارد. ــش حیات ــز نق ــط نی محی
ــرای  ــاغ ب ــن ب ــه ای ــد ک ــان می گوی ــس لغم ریی
آمــوزش دهقانــان، دانشــجویان زراعــت و مــکان 

ــرای مــردم ســاخته شــده اســت. تفریحــی ب
دارد،  نقــش  ذیــل  بیماری هــای  در  عنــاب 
درمــان بی خوابــی و اضطــراب، درمــان کبــد، 
ــا،  ــد موه ــش رش ــش وزن، افزای ــری و کاه الغ
پاک ســازی  ســرماخورده گی،  از  پیش گیــری 
خــون، جوان ســازی پوســت و دارای خاصیــت 

ضــد پیــری می باشــد.
امــور  آگاهــان  از  یک تــن  درویــش  روح اهلل 
زراعــت کــه در ایــن بــاغ مصــروف کار می باشــد 

افزایــش چشــم گیر داشــته  ایــن والیــت  در 
اســت.

والیــت بدخشــان از والیاتــی اســت کــه میــزان 
پــرورش زنبــور در آن بــه پیمانــه ی زیــاد صــورت 
ــه  ــل ماحظ ــات قاب ــاالنه حاص ــرد و س می گی

ــد. ــه دســت می آی ــا ب عســل از آن ج

بــه هفته نامــه دهقــان می گویــد.
»درخــت عنــاب یــا بیــره در مقابــل بی آبــی 
ــث  ــته من حی ــد، در گذش ــاوم می باش ــی مق خیل
ــه  ــا ب ــاال م ــد، ح ــناخته می ش ــی ش ــال وحش نه
ــم.« ــج می کنی ــی آن را تروی ــم اهل صــورت منظ
در  بیــره  یــا  عنــاب  شــده  تولیــد  بته هــای 
همــکاری برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری 
ــی  ــازمان غذای ــت و س »NHLP« وزارت زراع

جهــان یــا »WFP« تولیــد شــده اســت.
ــاده  ــر مســیر ج ــان ب ــاغ ترویجــی عبدالوکیل خ ب
ــن  ــب زمی ــاحه ۸۷ جری ــار در س ــان- ننگره لغم

ســاخته شــده اســت.

معین الدین عینی 
رییس زراعت، آبیاری 

و مالداری والیت 
بدخشان در این باره 
می گوید: »امسال با 

مساعدت شرایط اقلیمی؛ 
موجودیت گل و آگاهی 
بیش تر زنبورداران نسبت 

به سال های گذشته 
بیش تر شده است و ۶۰ 
درصد در تولید عسل 
افزایش به میان آمده 

است.

رییس اداره زراعت لغمان 
می افزاید که تصمیم دارند 

این بُته های نهال را در اطراف 
جاده عمومی کابل- ننگرهار و 

ولسوالی های لغمان غرس و از آن 
حفاظت کنند.

»در نظر داریم اطراف جاده کابل، 
لغمان، ننگرهار، ولسوالی علی شنگ، 

علی نگار، مکاتب، مساجد و دیگر 
اماکن عام المنفعه را از این بُته ها 
بشانیم و به والیت های دیگر صادر 
کنیم، هم چنان از درخت چه های 

وحشی باقی مانده از سابق حفاظت 
می کنیم.«

 حشمت اهلل حبیبی

 شجاع الحق نوری
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بــر اســاس آخریــن آمارهــای جمــع آوری و توحیــد 
ــال روان ۲۲  ــران در س ــد زعف ــزان تولی ــده، می ش
درصــد افزایــش یافتــه و بــه ۱۹هــزار و ۴۶۹ کیلــو 

گــرام رســیده اســت.
ــی و  ــورت ترویج ــه ص ــور، ب ــال در کل کش امس
تولیــدی، هفت هــزار و ۵۵۷ هکتــار زمیــن زعفــران 
کشــت شــده و میــزان تولیــد در مقایســه بــا ســال 
گذشــته، حــدود ۲۲ درصــد افزایــش داشــته اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته شــش هزار 
ــود  ــده ب ــت ش ــران کش ــن زعف ــار زمی و ۲۷۲ هکت

کــه میــزان تولیــد بــه ۱۶ ُتــن رســیده بــود.
ــخ،  ــرات، بل ــای ه ــا، والیت ه ــاس آماره ــر اس ب
و ســرپل  دایکنــدی  ارزگان،  قندهــار،  فاریــاب، 
داشــته اند.  را  تولیــد  بیش تریــن  ترتیــب  بــه 
والیــت  در  زعفــران  کشــت زارهای  بیش تریــن 
ــار می رســد. ــه هفت هــزار هکت ــوده کــه ب هــرات ب
در  هکتــار،   ۹۹.۵ بلــخ  والیــت  در  هم چنیــن 
فاریــاب ۴۶ هکتــار، در قندهــار ۴۵ هکتــار، در 
ارزگان ۳۹ هکتــار، در دایکنــدی ۳۱ هکتــار و در 
ــار، زعفــران کشــت شــده  والیــت ســرپل ۲۱ هکت
ــات  ــر والی ــران در دیگ ــت زارهای زعف ــت. کش اس

کم تــر از ایــن والیت هــا بــوده اســت.

ــران  ــد زعف ــش تولی ــای افزای ــن دلیل ه عمده تری
کشــت،  تحــت  ســاحات  افزایــش  افغانســتان، 
ــه  ــی ب ــد آموزش ده ــت مانن ــات وزارت زراع خدم
دهقانــان، توزیــع پیازهــای خوش کیفیــت و ســاخت 
ــوده  ــان ب ــه دهقان مزرعه هــای نمایشــی زعفــران ب

اســت.
بایــد گفــت کــه در ســال روان، چهــار مرکــز 
ــی،  ــل، غزن ــای کاب ــران در والیت ه ــس زعف پروس
فاریــاب و هــرات تجهیــز شــده اند و هم چنیــن 

ــوزش  ــرد و زن آم ــران کار م ــزار زعف ــش از دوه بی
دیده انــد.

ــال  ــده ی امس ــد ش ــران تولی ــه از زعف ــد نمون ص
افغانســتان بــه منظــور بررســی کیفیــت آن در 
ــت  ــور تح ــاری کش ــتندرد و معی ــای اس البراتوره
آزمایــش قــرار گرفتــه اســت کــه در نتیجــه، کیفیت 
ثابــت  بین المللــی  اســتندردهای  از  باالتــر  آن 
ــا،  ــن آزمایش ه ــج ای ــاس نتای ــر اس ــده اســت. ب ش
ــان را  ــران جه ــن زعف ــتان خوش کیفیت تری افغانس

تولیــد می کنــد.
آمارهــا نشــان می دهــد کــه امســال زعفــران کاران 
ــون  ــر از ۲۷ میلی ــان بیش ت ــتان از کاروبارش افغانس

ــد. ــه دســت می آورن ــر ب دال
وزارت زراعــت بــه منظــور توســعه و رشــد زعفــران، 
در ســال ۱۳۹۵ خورشــیدی یــک برنامــه پنــج ســاله 
ــد  ــزان تولی ــاس آن، می ــر اس ــه ب ــرد ک ــب ک ترتی
زعفــران در کشــور بایــد تــا ســال ۱۴۰۰، حــدود ۱۴ 
ــران  ــال زعف ــد امس ــزان تولی ــا می ــد. ام ــن می ش ُت
نشــان می دهــد کــه وزارت زراعــت افغانســتان 
توانســته اســت بــا پی گیــری تمــام برنامه هــا 
بــرای رشــد زعفــران، یــک ســال قبل تــر از 
موعــد، شــش ُتــن اضافه تــر از پیش بینی هــای 

ــد داشــته باشــد. ــج ســاله تولی ــه ی پن ــن برنام ای

صد نمونه از زعفران تولید 
شده ی امسال افغانستان به 
منظور بررسی کیفیت آن 
در البراتورهای استندرد 

و معیاری کشور تحت 
آزمایش قرار گرفته است 
که در نتیجه، کیفیت آن 

باالتر از استندردهای 
بین المللی ثابت شده 

است. بر اساس نتایج این 
آزمایش ها، افغانستان 

خوش کیفیت ترین زعفران 
جهان را تولید می کند.



فواید و نواقص
 انتی بیوتیک ها

ساخت یک فارم بزرگ 
تکثیر ماهی در کنر
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ــه  ــی گفت ــی از دواهای ــه گروپ ــا ب انتی بیوتیک ه
ــاری زا،  ــر میکروب هــای بیم ــه در براب می شــود ک

ــوند. ــتفاده می ش اس
ایــن دواهــا، در انســان ها، حیوانــات و نباتــات، بــه 
خاطــر از بیــن بــردن و یــا مهــار رشــد باکتری هــا 
اســتفاده می شــود. امــا در صــورت عــدم مراعــات 
ــرای  ــلکی ب ــونل مس ــی پرس ــی، ناآگاه دوز دوای
شــناخت  انتی بیوتیک هــا،  اســتفاده  درســت 
انتی بیوتیک هــا آن ســبب ترســب و تشــکیل
ــان ها در  ــات و انس ــت حیوان Residue  مقاوم
علی رغــم  می گــردد.  آنتی بیوتیک هــا  مقابــل 
ســوء  اثــرات  انتی بیوتیک هــا،  مفیــد  اثــرات 
ــوارض  ــاد ع ــث ایج ــت باع ــن اس ــا ممک آن ه
در  گوناگــون  ســرطانی  امــراض  زیان بــار 
ــای  ــت بقای ــردد. موجودی ــان گ ــات و انس حیوان
ــده  ــح ش ــات ذب ــه ی حیوان ــک در الش انتی بیوتی
ــی  ــده گان یک ــدن مصرف کنن ــه ب ــال آن ب و انتق
ــا  ــه آن ه ــت ک ــش اس ــرات زیان بخ ــن اث از ای
را مقــاوم می ســازد. ایــن عــوارض می توانــد 
واکنش هــای ازدیــاد حساســیت یــا الرژی هــا، 
بــدن،  حیاتــی  سیســتم های  تشــویش های 
ــه  ــی را ب ــی و غیرمیتابولیک ــاالت میتابولیک اخت

ــاورد. ــان بی می
ــداوم از  ــروری و مت ــر ض ــزون غی ــتفاده روزاف اس
حیوانــات  تــداوی  بخــش  در  انتی بیوتیک هــا 
ــای  ــا منش ــاوم ب ــای مق ــور باکتری ه ــث ظه باع
می شــود.  انتی بیوتیک هــا  برابــر  در  حیوانــی 
ــا اســتفاده از تمــاس مســتقیم  ــا ب ــن باکتری ه ای
و  حیوانــی  محصــوالت  و  محیــط  در  انســان 
زراعتــی و خــوردن محصــوالت حیوانــی، بــه 
انســان انتقــال می کنــد. نگرانی هــا از بقایــای 
انتی بیوتیــک نــه تنهــا بــه ســامت انســان، 
ــوط می شــود.  ــز مرب ــات نی ــاه حیوان ــه رف بلکــه ب
ــروس و  ــا، فنجــی، وی مایکروارگانیزم هــای باکتری
ــد  ــه ض ــل ادوی ــه در مقاب ــتند ک ــا هس پرازیت ه

مکــروب مقاومــت کســب می کننــد.
ــل  ــک دوز نامکم ــه ی ــار ک ــر ب ــال ه ــن ح ــا ای ب
ــت  ــد مقاوم ــود، می توان ــک داده می ش انتی بیوتی
ــد.  ــم کن ــری را فراه ــه باکت ــر گون ــل ه در مقاب
بــه  ارتبــاط  در  مهــم  فاکتورهــای  از  یکــی 
ــارت ا ز  ــا عب ــل انتی بیوتیک ه ــت در مقاب مقاوم
ــونل مســلکی  ــی پرس ــودن ســطح آگاه ــن ب پایی
ــی  ــی و راهنمای ــای صحــت حیوان ــه در واحده ک
انتی بیوتیــک  از  اســتفاده  بــرای  مالــداران 
می باشــد. نداشــتن شــناخت و تشــخیص درســت 
ــه از  ــردد ک ــث می گ ــی، باع ــای ویروس عفونت ه
انتی بیوتیــک زیادتــر اســتفاده شــود. بنــًا اســتفاده 
بیــش از حــد انتی بیوتیک هــا )بــه خصــوص 
ــل  ــص(، دلی ــای ناق ــا دوره ه ــم ی ــای ک در دوزه

ــت  ــداری والی ــاری و مال ــت، آبی ــت زراع ریاس
ــک  ــا ســکتور خصوصــی ی ــکاری ب ــر در هم کن
ــار  ــت اعم ــن والی ــی را در ای ــزرگ ماه ــارم ب ف
ــده  ــل ش ــد کارش تکمی ــه ۷۰ درص ــوده ک نم
ــپرده  ــرداری س ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــا دو م و ت
ــای  ــای فارم ه ــارم نیازمندی ه ــن ف ــود. ای می ش
ماهیــان گرم آبــی را در زون شــرق بــرآورده 

ــاخت. ــد س خواه
انعــام اهلل ســاپی رییــس زراعــت، آبیــاری و 
ــرای  ــت ب ــار اولوی ــد چه ــر می گوی ــداری کن مال
کار و بــار زراعتــی، باغــداری و مالــداری در ایــن 
والیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت. یکــی از آن 

ــرورش ماهــی اســت.  ــد و پ ــه تولی توجــه ب
ــه آن  ــر ب ــه بیش ت ــه توج ــی ک ــوارد مهم »از م
ــر  ــن خاط ــت، از همی ــی اس ــد ماه ــم تولی داری
ــی  ــان گرم آب ــزرگ ماهی ــارم ب امســال ســاخت ف
ــارم در  ــن ف ــم، ای ــت آغــاز کردی ــن والی را در ای
ــداری  ــت نگه ــی، ظرفی ــد چوچه ماه ــار تولی کن
ــن،  ــار ای ــی را دارد، در کن ــون ماه ــم میلی دوونی
ــم  ــراوان، اقلی ــی ف ــع آب ــتن مناب ــا داش ــر ب کن
ــتر  ــی، بس ــوب جغرافیای ــت خ ــب و موقعی مناس
خوبــی بــرای پــروش و تولیــد ماهــی اســت، ایــن 

ــت.« ــی اس ــت آورد بزرگ کار دس
ــن  ــاخت ای ــت س ــر داش ــا در نظ ــت: »ب او گف
فــارم ســال آینــده بــه صدهــا تــن ماهــی تولیــد 
خواهیــم داشــت، نظــر بــه ظرفیــت فــارم در بــار 

ــد.« ــد می کن ــی تولی ــن ماه اول ۴۰ ت
مالــداری   آمــر  در عیــن حــال  گل رحمــان 
ــهم  ــا س ــارم ب ــن ف ــد ای ــر می گوی ــت کن والی
ــه  ــه هزین وزارت زراعــت و ســکتور خصوصــی ب
ــا  ــت، ب ــده اس ــاخته ش ــی س ــون افغان ۲۳ میلی
فعالیــت آن فــارم مذکــور در ســه روز ۸۰۰ هــزار 

چوچــه ماهــی تولیــد می کنــد.
ــن  ــاخت ای ــهم وزارت در س ــه ی او، س ــه گفت ب
فــارم ۹۰ درصــد و از ســکتور خصوصــی ۱۰ 
ماهــی  فــارم   ۴۷ »فعــًا  می باشــد،  درصــد 
تجارتــی در کنــر فعــال اســت، ایــن تعــداد فــارم 
ــل کار  ــا تکمی ــد داشــت، ب ــن تولی امســال ۴۷ ت
ایــن فــارم ســال آینــده بیــش از ۱۰۰ تــن ماهــی 

ــت.« ــم داش ــد خواهی تولی
ــه حــدود  ــارم روزان ــن ف ــاز کار ســاخت ای ــا آغ ب
۴۰ تــن در آن کار می کننــد و بســیاری کارهــای 

ــرد. ــر توســط ماشــین آالت صــورت می گی دیگ
»ســه نســل ماهــی در ایــن فــارم پــرورش 
و تولیــد می شــود، ماهــی گــراس، ســلفر و 
ــارم در مســاحت  ــن ف ــون کارپ می باشــد، ای کام
۱۰ جریــب زمیــن ســاخته شــده، کــه دارای 
ماهــی،  )هیچــری(،  چوچه کشــی  ســاختمان 
ــوض  ــدود ۳۰ ح ــری و ح ــتاک، نرس ــادر اس م

خــرد و بــزرگ می باشــد.«

ــت.  ــی اس ــت انتی بیوتیک ــش مقاوم ــی افزای اصل
ســازمان جهانــی صحــت در ســال۲۰۱۱ برخــی از 
ــه  ــان را توصی ــک در انس ــای انتی بیوتی مقاومت ه
می کنــد کــه بــه »بســتری شــدن بیش تــر 
خطــر  طوالنی تــر،  بیمــاری  طوالنی تــر،  و 
ــر  ــش خط ــی و افزای ــای جمع ــر عفونت ه بیش ت
ــک  ــاد انتی بیوتی ــر ناشــی از مصــرف زی مرگ ومی
می شــود«. اگــر اســتفاده درســت از انتی بیوتیــک 
ــه  ــی ک ــده بیماران ــال آین ــود در ۲۰ س ــل نش عم
ــوند  ــفاخانه می ش ــی وارد ش ــی جزئ ــرای جراح ب
و بــه علــت عفونــت معمولــی کــه توســط 
انتی بیوتیک هــا مقاومــت حاصــل کــرده، اثــر 

می میرنــد. و  نمی کنــد 
مقاومــت انتی بیوتیکــی یــک تهدیــد بــزرگ بــرای 
ــادی  ســامت جهانــی اســت و امــروزه شــمار زی
ــوند.  ــوارتر می ش ــان دش ــرای درم ــا ب از عفونت ه
محققــان صحــی پوهنتــون کارولینــای شــمالی- 
در امریــکا روش جدیــدی را بــرای کســب توانایــی 
انتی بیوتیک هــا بــرای از بیــن بــردن عوامــل 
بیمــاری زا ایجــاد کردنــد. محققــان دریافتنــد کــه 
می تواننــد  امنولیپیدهــا  مالیکول هــا،  ترکیــب 
ــر  ــر بیش ت ــد براب ــا را ص ــی از انتی بیوتیک ه برخ

در برابــر افیلوکوکوســاورئوس قــوی کننــد.
ــت و  ــا در گوش ــه تنه ــا ن ــای انتی بیوتیک ه بقای
محصــوالت گوشــت بــه شــکل مســتقیم و غیــر 
مســتقیم بلکــه در ســایر محصــوالت کــه منشــای 
حیوانــی ماننــد شــیر، تخم مــرغ و عســل دارد، نیز 
دیــده شــده و مســمومیت را بــه وجــود مــی آورد. 
ــه  ــا ب ــتفاده از انتی بیوتیک ه ــال، اس ــن ح ــا ای ب
عنــوان رشــددهنده ممنــوع اســت. بــا ایــن حــال، 
پختــن  اثــر  در  انتی بیوتیــک  باقی مانده هــای 
ــرات  ــوه باعــث اث ــه طــور بالق ــه و ب ــن نرفت از بی

ــود. ــیت می ش ــا حساس ــمی ی س
ــه  ــی ب ــد میکروب ــای ض ــت ادویه ه ــرا مقاوم چ

وجــود می آیــد؟
· استفاده ی نادرست از انتی بیوتیک ها

· تداوی دوام دار، مکرر و ضعیف
بــرای رشــد  از درمــان، در حیوانــات  · غیــر 

می شــود اســتفاده 
· تداوی بدون نسخه

پاییــن  کیفیــت  یــا  و  تقلــب  موجودیــت   ·
کمتــر  انــدازه ی  )موجودیــت  انتی بیوتیک هــا 

مــاده موثــر(
بــه  انتی بیوتیکــی،  مقاومت هــای  نتیجــه  در 
ــا،  ــداوی عفونت ه ــی در ت ــده ناکام ــود آورن وج
طویــل ســاختن و یــا تشــدید بیمــاری، مصونیــت 
ــای  ــتقیم آن قیمت ه ــر مس ــه غی ــی و نتیج غذای
ــر در  ــاد مرگ ومی ــره ازدی ــان و باآلخ ــاالی درم ب

ــل  ــر کارش تکمی ــاه دیگ ــا دو م ــارم ت ــن ف ای
تولیــد  بــه  امســال  حــوت  در  و  می شــود 

می کنــد. آغــاز  چوچه ماهــی 
ــه  ــه هفته نام ــارم ب ــن ف ــک ای ــان مال رســول خ
دهقــان می گویــد: »از کمــک مالــی و تخنیکــی 
ــزار  ــم، ۸۰۰ ه ــکری می کن ــت تش وزارت زراع
افغانــی پــول ایــن فــارم از طــرف خــودم اســت، 
متباقــی از طــرف وزارت زراعــت برایــم داده 
 شــده، نتیجــه خــوب دارد، خیلــی خرســندم از این 
ــاند، آرزو  ــع می رس ــا نف ــرای م ــرمایه گذاری، ب س
دارم کــه فــارم فعــال شــود و بــرای والیت هــای 
ــردم  ــم و مشــکات م دیگــر ماهــی صــادر کنی
ــاد  ــردم زی ــدی م ــان عاقه من کــم شــود، هم چن
ــه  ــه چگون ــد ک ــان می کنن ــد پرس ــده، می آین ش
ــن کار  ــد، ان شــاء اهلل ای ــارم را جــور کردی ــن ف ای
را توســعه می دهیــم و بــرای پیش رفــت آن 

ــم.« امیدواری
ــارم  ــن ف ــاخت ای ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
زمینــه ی اشــتغال را بــرای۴۰ تــن فراهــم کــرده 

اســت.
ــارم  ــن از کارگــران ایــن ف شــمس الرحمان یک ت
می گویــد کــه در ایــن فــارم، در بخش هــای 

ــد. ــدی کار می کن دیواربن
»روزانــه صبــح می آیــم و تــا عصــر کار می کنــم، 
ــی کار  ــابق ب ــرم، س ــر روز می گی ــی ه ۳۰۰ افغان
بــودم، خــوش اســتم کــه در ساخت وســاز وطنــم 

ســهم دارم.«
ــداری کنــر می افزایــد کــه ســال آینــده  آمــر مال
۲۰ فــارم تجارتــی ماهیــان گرم آبــی دیگــر نیــز 

ــت ســاخته می شــود. ــن والی در ای

رییس زراعت کنر می گوید: 
»از موارد مهمی که توجه 
بیش تر به آن داریم تولید 
ماهی است، از همین خاطر 
امسال ساخت فارم بزرگ 
ماهیان گرم آبی را در این 
والیت آغاز کردیم، این فارم 
در کنار تولید چوچه ماهی، 
ظرفیت نگهداری دوونیم 
میلیون ماهی را دارد، در 
کنار این، کنر با داشتن منابع 
آبی فراوان، اقلیم مناسب و 
موقعیت خوب جغرافیایی، 
بستر خوبی برای پروش و 
تولید ماهی است، این کار 
دست آورد بزرگی است.«

 گردآوری: داکتر حامد نوروز مدیر مجادله علیه امراض قابل اخبار 
حیوانی- ریاست صحت حیوانی
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According to the latest figures, 
saffron production level has 
reached to some 20 tons this year, 
reaching to 19,469 kilograms. 
This year 7,555 hectares of land 
was cultivated saffron across the 
country, which shows 22 percent 
increase compared to last year. 
This comes as last year 6,272 
hectares of land was cultivat-
ed saffron, production level of 
which reached to 16 tons.
According to the figures, Herat, 
Balkh, Faryab, Kandahar, Uru-
zgn, Daikundi, and Sare-Pul 
provinces have respectively the 
highest production. Most of saf-
fron cultivation land have been 
in Herat province, which reaches 
to 7,000 hectares. 
Also, in Balkh province 99.5 
hectares, Faryab 46, Kandahar 
45, Uruzgan 39, Daikundi 31, 
and in Sar-e-pul province 21 hec-
tares land have been cultivated 
saffron. Saffron cultivation areas 
have been less in other provinces. 
The main reasons for the in-

Saffron Production Reaches to 
Some 20 Tons

crease of saffron in Afghanistan 
are increase of cultivation areas, 
and the efforts of the Ministry of 
Agriculture, Irrigation, and Live-
stock (MAIL) such as providing 
training for farmers, distribution 
of quality saffron bulbs, and cre-
ation of saffron demo units for 
farmers.
It is imported to mention that 
four saffron processing centers 
have been equipped in Kabul, 

Hundred of Afghan saffron samples have been tested in the 
standard laboratories of the country in order to check the 

quality of the products. As a result, the quality of the saffron 
surpassed the standard. Based on the result, Afghanistan pro-

duces the world most delicious and tasty saffron. 

Ghazni, Faryab and Herat prov-
inces. Moreover 2,000 male and 
female saffron workers have re-
ceived training.
Hundred of Afghan saffron 
samples have been tested in the 
standard laboratories of the coun-
try in order to check the quality 
of the products. As a result, the 
quality of the saffron surpassed 
the standard. Based on the result, 
Afghanistan produces the world 

most delicious and tasty saffron. 
 Statistics show that Afghan saf-
fron workers received 27 million 
USD from their saffron products 
this year. 
The Ministry of Agriculture, Ir-
rigation, and Livestock (MAIL) 
prepared a five-year plan for the 
extension and growth of saffron 
in 2016, based on which the saf-
fron production level must have 
been 14 tons by 2021. But the 
production level of saffron this 
year shows that as result of the 
efforts of MAIL, Afghanistan 
could even surpass the target a 
year ahead of the plan.
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