خالصه:
به منظور اثبات اين ادعامبنی بر اينکه پروژه تمويل شده توسط اتحاديه اروپا در زون ھرات باعث ازدياد و بھبود امنيت غذايی از
طريق ازدياد در تعداد حيوانات و توليدات حيوانی شده است  .کميته ھالند برای افغانستان دست به يک سلسله مطالعات و تحقيقاتی در
مورد وضعيت فعلی صحت و توليدات حيوانی در واليت ھرات زده است  .يک روش سه مرحله ای به اجرا گذاشته شده که قرار
ذيل می باشد:
 – 1سروی اول روی  360نفر از مالداران صورت گرفته که بر اساس مطالعات سال  1996انتخاب شده اند و شامل مالداران
مختلف ميشوند.
 -2سروی يا مطالعه دوم عبارت از يک سروی مقايسوی است باالی  240نفر مالدارانی که از خدمات استفاده مينمايند و ھمين تعداد
مالدارانی که از خدمات استفاده بھينه نمی نمايند
 -3سومين مطالعه و سروی کار با  4گروپ ده نفری مالداران است که به شکل دوامدار به مدت دو سال ادامه می يابد
 .ارقام و معلومات سروی ھای اول و دوم از بابت دو سال ) 2011و  ( 2012موجود بوده و نتايج تحليل و تجزيه ان ھا شامل اين
راپور ميباشد  .اما ازينکه سروی سوم تا کنون ختم نشده لذ ا تا کنون تمام معلومات تکميل نشده و تحليل و تجزيه ارقام شامل اين
راپور نمی باشد.
ھدف تحقيقی مطالعه يا سروی دوم اينست که تا ميزان تلفات و سطح جابجايی ) اضافه شدن در رمه يا گله و کم شدن از رمه يا گله(
را در مورد مالدارانی که از خدمات وترنری استفاده مينمايند و آنھاييکه از خدمات استفاده نمی نمايند مقايسه نمايد .ھدف تحقيقی
مطالعه اول مقايسه بين ارقام و معلومات جمع آوری شده در سال  1996و زمان فعلی است .ھرچند که ممکن است مقايسه دقيق
ارقام و معلومات جمع آوری شده در سال  2011با ارقام و معلومات سالھای  1992و  1993به علت تغييرعوامل زيادی از قبيل
) تغذيه  -نسل – شيوع امراض ساری سطح معلومات و آگاھی مالدداران در مورد مسايل صحت و توليدات حيوانی( خيلی مناسب
نباشد  .به اين دليل ارقام سروی اول نيز مانند ارقام سروی دوم مورد تحليل و تجزيه قرار گرفت در واقع مقايسه گروپ ھای مختلف
مالدار نظر به منبع استفاده از خدمات وترنری چه از طريق واحد ساحوی وترنری و چه از بازار ھمگی در جمع سروی اول مطالعه
شد.
نتايج سروی يک و دو باھم بسيار متناسب و در يک خط می باشد .از روی تحليل و تجزيه ارقام ھر دو سروی اينطور بر ميايد که به
طور تخمينی مادارانی که از خدمات وترنری از طريق واحد ھای ساحوی وترنری به شکل درست استفاده نموده اند در مقايسه با
مالدارانی که ازخدمات استفاده ننموده اند سود موثری را برده اند .بدين ترتيب:
 – 1حدود 20فيصد تنقيص در تلفات گوسفند و بز بالغ در ھر دو سروی
 – 2حدود  30فيصد تنقيص در تلفات بره و بزغاله در سروی دوم ) در سروی اول تاثيری ديده نشد(
 – 3حدود  10فيصد ازدياد در تعداد حيواناتی که از گله يا رمه بيرون ميشوند
درين سروی ميبينيم که صحت حيوانات طی سالھای مختلف کامآل متفاوت است .بطور کل وضعيت صحت حيوانات در سال 2012
نظر به سال  2011بھتر است .اين تاثير مثبت حتی در بعضی موارد بيشتر از تاثيرات مثبت در سالھای کذشته در جاھاييکه خدمات
نيز صورت گرفته ديده ميشود .از اين بر ميايد که ما چنين مطالعات و سروی ھای را بايد به شکل دوامدار در طی سالھای متواتر
انجام دھيم .اين امر به ما اجازه ميدھد تا در پھلوی موثريت خدمات وترنری تاثيرات اقليمی – مواد خوراکه واپيدمی امراض ساری
را نيزمورد مطالعه قرار دھيم.

تاثير سال يا استفاده از خدمات وترنری از
طريق واحد ساحوی وترنری
تاثير سال :سال  2012در مقايسه با سال 2011
تاثير خدمات از طريق واحد ساحوی وترنری *

مطالعه يا سروی اول

مطالعه يا سروی دوم

صحت يا شاخص توليد

 %20تنقيص در تلفات
 %20تنقيص در تلفات

 %35تنقيص در تلفات
 %20تنقيص در تلفات

مرگ ومير چوچه ھا

تاثير سال :سال  2012در مقايسه با سال 2011
تاثير خدمات از طريق واحد ساحوی وترنری

تاثير نداشته
 %35تنقيص در تلفات

 %10تنقيص در تلفات
 %30تنقيص در تلفات

بره و بزغاله از رمه خارج
شده

تاثير سال :سال  2012در مقايسه با سال 2011
تاثير خدمات از طريق واحد ساحوی وترنری

 %15ازدياد
 %10ازدياد

 %15ازدياد
 %10ازدياد

مرگ و مير در بز و گوسفند

* با حاالتی که خدمات از طريق واحد ساحوی انجام نيافته مقايسه گرديده است.

با توجه به نتايج بدست آمده منطقی بنظر ميرسد تا به سروی يا مطالعه اول ادامه داده نشود .چون نتايج مشابھی به نتايج مطالعه دوم
به دست ميدھد .اين در حاليست که گروپ ھای مالداران درين سروی به طور مشخص تعريف نشده اند و در ضمن موازنه درستی ھم
بين گروپ ھای مالداران وجود ندارد.
در عوض توصيه ميشود تا منابع به جھت ايجاد تغيير در سوالنامه به کار انداخته شوند و جمع آوری معلومات از قبيل :قيمت از رمه
خارج شده ھا -قيمت دوا و واکسين ) از کلينيک و بازار(  -تداوی -ضايعات اقتصادی از اثر تلفات صورت گيرد  .اين معلومات
جمع آوری شده در تحليل و تجريه و مقايسه مصارف خدمات وترنری و سودی که از آن به مالدار ميرسد نيز استفاده ميگردد.
از اين گذشته به خاطر اينکه تصوير بھتری از تاثيرات خدمات وترنری که توسط واحد ھای ساحوی وترنری عرضه ميگردد را به
دست بياوريم در طی مشاوريت ماه جوالی چنين پيشنھاد گرديدتا در موارد ذيل مطالعات صورت گيرد:
 - 1توليدات حيوانی ) کشميره يا کرک – پشم – لبنيات يا مشخصآ قروت(
 - 2شيوع امراض ) مرض انتر توکسيميا بر اساس عاليم کلينيکی(
 - 3در مورد معيشت – مصئونيت غذايی و عوايد مالدار

زمان صرفه جويی شده از ادامه ندادن مطالعه اول ميتواند برای مطالعات روی توليدات و شيوع امراض به مصرف برسد.
انجام مطالعه ديگری روی معيشت نياز به بحث جدی و عميقی با کارمندان کميته ھالند برای افغانستان و تمويل کنندگان دارد تا اھداف
آن تعيين و مطالعه ديزاين گردد.

