
 

 

 

 داکتر یارمحمد حیدر زاده کارشنانس حافظت  محیط زیست

 

چاره رفع افغانستان   سیلو ها   بازسازی 

کشور بزرگ  مشکالت   
دارد ها  جهان  نبه طرز است کندو های  این  سیلو سیلو محل انبار  بهداشتی  مواد  خوراکی  در 

آید. سیلو کلمه ای  نه  تغییری به وجود اینکه در کفیت این مواد  بخاطر  نگهداری می شود ، 

شین آالت  الکترو موتورهای ما از سیلو زمین می باشد.در فعالیت اسپائی و به معنی انبار و یا زیر 

ود.  انرژی برق  استفاده می ش  

 



 

 

و  صنعت نان پزی  دستکاه  سیلو ها افغانستان  یکی از شاخه  های  اقتصادی  کشور است    

:                                               زیادی  در  ر فع مشالت  امروز آینده  کشورکمک شایان  

                             

مشکل حل   آن  نگه داری  مصرف بلند مدت  ــ  انبار کردن  غالت در کندو های   سیلو  برای  2 

باید  از ضایعات  در غالت   جلوگیری ظور من  می شود. معموال به  آن  کفیت  بهداشت و ماندگاری 

 ت  کنه ها  موش  ها  قارچ حشرا زدن  نع  تا ما  کهبهداشتی    را ضد عفونی  کرد  برای غالت  

  شود. کپک ها  غالتها  و 

روش   به  سیلو  دراکثر کشور های جهان  تولید  دستگاهبوسیله   نان  پزی    ــ  دلیل  صنعت 3  

گاهی  تولید   از نوایی ها  شرایط سنتینان  کارشناسان  انجام می گیرد ، پخت پز  با نظارت   علمی

نان  پزی  دستگاه  سیلو   است  از نگاه کار شناسان  بهداشتی  مواد غذای  صنعت غیر بهداشتی  

ن  بی کیفیت نا  پیشگیری  از بیماری مختلف مناسب است . بیمارهای ناشی  از مصرف نان  جهت

ها سنتی  شامل  بیماری  پوستی و استخون است.         نوایی  

ار گران نمی شود  و ک  رعایت  پز  نان  فردی در  نانوایی ها سنتی  گاهی  بهداشت ـــ   نان  4  

نا مناسب  شراط  به دلیل  ممکن است نیستند.  ید رعایت کنند آشنای که  بادر این مکان ها با الزامت

  به آلودگی  را  مشالتیجود ندارد وهم   پخت نان با کیفیت و  برای  نان سنتی انگیزه ای  تولید

تحمیل کند.  مصرف کنده  

  

پز  برای پخت  سیلو    به نرخ  مناسب  در جهت فعالیت دققان     گندم حاصیل کشتخرید   ـــ  5 

  فروش  شهر و دهات   خصوصانواع  نان کیک ،  کلچه  ، روت   و توزیع  آن در غرفه های  م

و  ثابت نگه داشتان قیمت نان  جلو گیر ی  می کند. چون هدف از فعالت  سیل نرخ روی  از باال  آن 

.است در باز  نان  

نان فروشی نقش زیادی را در قسمت  نرخ   های با تولید  نان سیلو  وفروش آن در دکان    ــ  6  

راحت  آن  و هم  کمک  به    وکم  خرجی  غالت  و فروش  مصرف کم از سیلو  نان بازی می کند.

   .های  طبیعی روید حوادث  زدگان به سیلو  در ر فع  گرسنگی    موقع  نان
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جوی در مصرف  برق  و گاز  صرفه   باعث در کشور   سیلو  تولید نان از  دستگاه های با  ـــ  7 

صرف   وه های  برقی  و اینانیا  ن برقی  نان پزی  داشی  مانند  سنتی  نان های  در پخت  و پز

بهبود  محیط زیست .      جوی  کمک  در جهت  

 برای  از قطع  درختان و کندن  بوته مانع   کمک  اساسی آنتولید نان صنعت  سیلو   ـــ   8  

ن در کمک شایا  و بوته ها می شود . پیشگری قطع  درختان  سنتی  نان پزی های  ور سوخت  تند

  .سبز کشور است حفظ  پوشش  گیاهی و گسترش  ساحه  اماکن 

 در سنتی  از  اثر  فعالیت  روزمره  نانوای های حیوانی     سرگین  دود  سوخت  چوب ـــ   9  

باعث   پخت پز نان  در دستگاه  سیلوها سازد.     آلوده می را   محل دهات  که  هوای  شهر و 

بال خره  سبب  تازه گی  هوای  محیط زیست می شود.        اکسید  گاز دی کاهش    

سوخت   سوخت  از محصوالت طبیعی   دود  امروز دانشمندان  محیط زیست در جهان  با شناخت 

شنا خته شده است.سر طان  زایی   و زغال چوب زغل سنگ   های فیسلی  مثل  

 

            

  

  و هم  این صنعت تر از نان نوا های سنتی است  مقویصنعت دستکاه سیلو با مزه ، تولید  نان    

.یکی از شاخه های  اقتصاد کشور است  

 

 

 منابع 

 ویکی پدیا
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