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هفته نامهدهقان

:»SNaPP2« کار شش ماهه ی برنامه ی دوم حمایت از اولویت ملی

کار ساخت ۳۱ شبکه ی آبیاری ۶۲ درصد
 پیش رفته است

برنامه ی دوم حمایت از اولویت ملی  SNaPP2 وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری کار ساخت بیش از ۳۱ شبکه ی 

آبیاری را شش ماه اخیر آغاز کرده است که بیش از ۶۲ درصد، 
روند ساخت این شبکه ها، تکمیل شده است.

ACKU



 هفته نامه دهقان،   شماره هفتادودوم،   شنبه 23 سنبله 1398 2

گپ دهقان
تولید کافی متأثر از نبود پروسس معیاری

در روزهــای اخیــر، اکثــر بازارهــای کشــور را مشــاهده 
می کنیــد کــه پــر از بادنجــان رومــی اســت. ایــن یــک مثال 
زنــده و ارزنــده از تولیــد فــراوان و خوش کیفیــت داخلــی 
ــای  ــه معن ــد، ب ــن تولی ــت خــوب ای ــزان و کیفی اســت. می
ایــن نیســت کــه مــا از ارزانــی بهــای آن خــوش باشــیم. 
ممکــن اســت امــروز در ســر مزرعه هــای بادنجــان 
رومــی در جاهــای مختلــف افغانســتان، یــک ســیر )هفــت 
ــه شــود.  ــز فروخت ــی نی ــدل ۲۰ افغان ــی در ب ــو( روم کیل
آیــا هــدف وزارت زراعــت از آموزش دهــی بــه دهقانــان 
بــرای تولیــد بســیار و خوش کیفیــت، همین اســت؟  مســلمًا 
ــی  ــره ی ارزش ــی، زنجی ــاز اصل ــع نی ــرای رف ــه! ب ــه ن ک
ــرمایه گذاران و  ــد س ــاب می کن ــی ایج ــوالت زراعت محص
متشــبثان پــا پیــش بگذارنــد و روی ظرفیت هــای موجــود 

ــد. ــد و اشــتغال زایی کنن ــد، و درآم ســرمایه بگذارن
همیــن امــروز، چنان کــه گفتیــم، هفــت کیلــو رومــی ممکــن 
اســت در ســر مزرعــه ۲۰ افغانــی باشــد و هم زمــان 
ــازار ۱۰۰  ــی در ب ــی ُرب خارج ــک قوط ــون ی ــن اکن همی
افغانــی اســت، ایــن واقعیــت، دقیقــًا چــی چیــزی را 
می توانــد بازگــو و اثبــات کنــد؟ آیــا ســرمایه داری وجــود 
نــدارد کــه روی پروســس معیــاری ایــن محصــول و ده ها 

ــد؟ ــغل آفرینی کن ــد و ش ــر کار، درآم ــد دیگ تولی
ســرمایه گذاری های  بــه  عالقه منــدی  ســوگ مندانه 
ــت.  ــر اس ــد، کم ت ــم می باش ــک« ه ــه »کم ریس ــدار، ک پای
ایــن حالــت باعــث شــده اســت کــه دهقانــان افغانســتان 
در پایــان هــر فصــل حیــران بماننــد کــه چــی کشــت کنند. 
امســال کســانی کــه رومــی کشــت کــرده بودنــد، شــاید 
ســال آینــده ایــن کار را نکننــد. امــا اگــر فابریکــه ای بــرای 
تولیــد ُرب می بــود، نــه رومــی مثــاًل ارزان می شــد و نــه 
ــود و  ــی می ب ــر از ُرب خارج ــاًل پ ــتان کام ــازار افغانس ب

نــه دهقــان حیــران و پشــیمان.
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری بــر اســاس قوانیــن 
ــوع  ــن ن ــد ای ــه دارد، نمی توان ــی ک ــز امکانات ــور و نی کش
ــرمایه گذاری  ــد در س ــا می توان ــازد، ام ــا را بس فابریکه ه
ــدات  متشــبثان در بخش هــای رشــد و پایدارســازی تولی
زراعتــی، آنــان را یــاری فــراوان و کمــک مالــی کنــد و از 

ایــن بیش تــر نبایــد انتظــار وجــود داشــته باشــد.
ــایدی  ــدی سب س ــت فی ص ــش، وزارت زراع ــن بخ در ای
زیــادی بــه ســرمایه گذاران می دهــد. ســرمایه گذاری 
تولیــد  کــه  می شــود  باعــث  پایــدار،  نیازهــای  روی 
بــه مرحلــه ی پایــدار برســد و دهقانــان دل جمــع بــه 
ــداری  کشت وکارشــان برســند. ایــن وضعیــت باعــث پای
ــت  ــغل ها و در نهای ــداری ش ــرمایه گذاری، پای ــد س درآم
ــی  ــاد مل ــداری اقتص ــث پای ــود، باع ــترده ش ــی گس وقت

می شــود.
ــودن  ــر ب ــراوان و پ ــی ف ــه حاصــالت زراعت ــا توجــه ب ب
بــازار از محصــوالت خارجــی ای کــه ســرمایه گذاران مــا 
توانایــی ارایــه ی بدیــل آن را دارنــد، فقــط می تــوان گفــت 
کــه مــا تنبلیــم و نمی خواهیــم بــا ارایــه ی بدیل هــا باعــث 
رشــد خودمتــن و آینــده ی کشــوری شــویم کــه فرزنــدان 
ــت  ــا و در نهای ــان م ــا و در کل هموطن ــکان م ــا، نزدی م

ــد. ــی می کنن ــان در آن زنده گ ــدی آن ــل های بع نس
ــا  ــا ب ــی، تنه ــاد زراعت ــد اقتص ــت و رش ــه ی حرک چرخ
ــان و متشــبثان ســریع تر  حمایت هــای حکومــت از دهقان
ــت،  ــن حرک ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــود. واقعی نمی ش
تــا  تولیدکننــده  از  همه گانــی  تــالش  بــه  بســته گی 
پروســس گر و از فروش/فروشــنده تــا مصرف کننــده 

دارد.
هــم  کوچــک  بخــش  همیــن  در  معیــاری  پروســس 
می توانــد میلیون هــا دالــر بــه اقتصــاد افغانســتان تأثیــر 
ــول در  ــدار پ ــن مق ــردش ای ــث گ ــذارد و باع ــت بگ مثب

ــود. ــتان ش ــل افغانس داخ
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۲۵ درصد افزایش
 در حاصالت انجیر والیت هرات
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ــرات، از  ــداری ه ــاری و مال ــت، آبی ــت زراع ریاس
ــال  ــر در س ــات انجی ــدی حاص ــش ۲۵ درص افزای
ــد. ــر می ده ــته خب ــال گذش ــه س ــبت ب روان نس

ــرات  ــت ه ــی والی ــر زراعت ــدی آم بشــیراحمد احم
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــه انجی ــد ک ــان می گوی هم چن
محصــول بــا ارزش نقــش اساســی در اقتصــاد 
باغــداران والیــت هــرات دارد. بــه گفتــه ی او، 
انجیــر بــه صــورت عمــوم بــه شــکل تــازه، 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــس ش ــک و پروس خش
می گیــرد کــه قیمــت هــر کیلــوی تــازه ی آن 
ــت  ــی اس ــن ۵۰-۸۰ افغان ــرات بی ــای ه در بازاره
ــات در  ــن نب ــت ای ــت کش ــای تح ــر باغ ه و زیادت
و  غوریــان  انجیــل،  زنده جــان،  ولســوالی های 

ــت. ــع اس ــت واق ــن والی ــذره ای گ
بــه گفتــه ی آقــای احمــدی انجیــر ولســوالی 
ویــژه ای  شــهرت  از  والیــت  ایــن  زنده جــان 
ــام  ــه ن ــوالی ب ــن ولس ــر ای ــت. انجی ــودار اس برخ
انجیــر ســیاه و زرد مشــهور اســت کــه نــوع ســیاه 

آن کیفیــت بهتــر و بــازار خوبــی دارد.

ــورت  ــه ص ــد ب ــدود ۴۰ فی ص ــول آن در ح محص
تــازه وارد بازارهــای داخلــی هــرات و مقــداری هــم 
بــه والیــات هم جــوار هــرات چــون بادغیــس، فــراه 
و غــور صــادر می شــود و اندکــی هــم بــه صــورت 
ــردد،  ــادر می گ ــز ص ــل نی ــت کاب ــه والی ــازه ب ت
ــه  ــر ب ــده انجی ــد باقی مان ــد تولی ــی ۶۰ درص متباق
گونه هــای مختلــف پروســس می شــود کــه از 
می تــوان  انجیــر  پروســس  شــیوه های  جملــه 
ــر  ــر و ســرکه ی انجی ــای انجی ــر خشــک، مرب انجی
را نــام بــرد، محصــول پروســس شــده انجیــر اکثــراً 
بازارهــای داخلــی مصــرف می شــود و بــه  در 
ــه  ــه والیــت قندهــار و از آن جــا ب ــه ی کــم ب پیمان

ــود. ــادر می ش ــور ص ــارج کش خ
آقــای احمــدی می افزایــد کــه تعــداد محــدود 

شــرکت های خصوصــی در بخــش پروســس و 
صــادرات انجیــر در والیــت هــرات موجــود انــد کــه 
می تــوان از شــرکت بــرادران غامــی، شــرکت 
ــاد  ــاز اکرمــی ی زراعتــی زیارت جــاه و شــرکت ممت
ــک  ــر خش ــده انجی ــرکت های یادش ــه ش ــرد ک ک
ــه  ــه بعضــی از کشــورهای دیگــر از جمل شــده را ب
ــادر  ــی ص ــده عرب ــارات متح ــتان و ام ــه هندوس ب

می کننــد.
ــی ۱۳۹۸ (  ــل ســال مال در طــی ســال ۱۳۹۷ )اوای
ریاســت زراعــت هــرات بــه همــکاری مالــی پــروژه 
SARD-FAOبــه ســاحه ۵۵ جریــب بــاغ  
انجیــر را در ســطح ولســوالی غوریــان ایــن والیــت 
ســال  جریــان  در  هم چنــان  و  اســت  ســاخته 
گذشــته حــدوداً اضافه تــر از ۸۰ جریــب بــاغ انجیــر 
ــت از  ــن والی ــف ای ــوالی های مختل ــطح ولس در س
ــد  ــداران عاقه من ــق ســکتور خصوصــی و باغ طری
ــده اســت کــه ایــن رقــم  ــر احــداث گردی ــه انجی ب
ــر را در  ــاغ انجی ــاحه ب ــدی س ــش ۶-۸ درص افزای

ــد. ــان می ده ــت نش ــن والی ــطح ای س
ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــاله ریاســت زراع ــه س هم
والیــت هــرات بــه منظــور انکشــاف صنعــت انجیــر 
و حمایــت از تولیدکننــده گان ایــن میــوه، اقدامــات 
از  را عملــی می نمایــد کــه می تــوان  اساســی 
ــز پروســس و بســته بندی در  ــا و مراک ایجــاد باغ ه
جریــان ســال گذشــته و ســال جــاری و هم چنــان 
تدویــر برنامه هــای آموزشــی بــرای باغــداران ایــن 

بخــش نــام بــرد.
ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــت زراع ــووالن ریاس مس
والیــت هــرات می گوینــد کــه قــرار اســت در 
ــی  ــی اختصاص ــن زراعت ــک انجم ــاری ی ــال ج س
ــن  ــان ای ــوالی زنده ج ــطح ولس ــرکاران در س انجی
والیــت بنیان گــذاری شــود و تمامــی مــواد و 

ــد. ــم کن ــان را فراه ــاز آن ــورد نی ــات م امکان

مســووالن ریاســت زراعــت هــرات می گوینــد کــه 
ــال  ــی س ــات ط ــن نب ــت ای ــاحه کش ــوع س مجم
۱۳۹۸ در والیــت هــرات بالــغ بــر۳۳۰ هکتــار 
ــش  ــه ش ــًا ب ــد آن مجموع ــه تولی ــت ک ــن اس زمی
هــزار و ۲۰۰ تــن می رســد، بــه اســاس آمــار 
ــورت  ــه ص ــدار ب ــر از ۸۰۰ باغ ــده اضافه ت ــه ش ارائ
ــد و از  ــن محصول ان ــد ای ــروف تولی ــتقیم مص مس

مسووالن ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت هرات 
می گویند که قرار است در سال جاری یک انجمن زراعتی 

اختصاصی انجیرکاران در سطح ولسوالی زنده جان این والیت 
بنیان گذاری شود و تمامی مواد و امکانات مورد نیاز آنان را

 فراهم کند.

ACKU  گیتی محسنی



 هفته نامه دهقان،   شماره هفتادودوم،   شنبه 23 سنبله 1398 

ــی  ــدت کوتاه ــتان در م ــران افغانس ــه زعف ــر چ اگ
توانســته از نظــر کمیــت و کیفیــت رشــد چشــم گیری 
را داشــته و توجــه جهانیــان را بــه خــود جلــب نمایــد 
ــگ  ــور کم رن ــران و حض ــت زعف ــش قیم ــا کاه ام
بین المللــی  بازار هــای  در  افغانســتان  زعفــران 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــی ط ــورهای اروپای ــًا کش خصوص
چالــش جدیــدی اســت کــه ســعی شــده در ایــن مقاله 

ــود. ــه ش ــه بحــث گرفت ب
ــا  ــه ت ــتان ک ــران در افغانس ــت زعف ــر کش ــطح زی س
ــه  ــروزه ب ــود، ام ــار ب ــدود ۱۶ هکت ــال ۲۰۰۴ ح س
حــدود بیش تــر از ۶۰۰۰ هکتــار افزایــش یافتــه 
ــت  ــه قیم ــد، مقایس ــد تولی ــا رش ــان ب ــت. هم زم اس
زعفــران نیــز طــی ۱۶ ســال گذشــته در جهــان نشــان 
می دهــد کــه ســیر صعــودی داشــته، بــه طــوری کــه 
ــک  ــد ان ۱۹۰ متری ــزان تولی ــه می ــال ۲۰۰۰ ک در س
ــران  ــو زعف ــر کیل ــود، قیمــت عمده فروشــی ه ــن ب ت
ــه  ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــی ب ــر امریکای ۲۰۰ دال
ــدود ۴۳۰  ــه ح ــد ب ــش تولی ــا افزای ــال ۲۰۱۸ ب در س
ــه ۱۲۰۰-  ــو ب ــر کیل ــط ارزش ه ــن، اوس ــک ت متری

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ۱۴۰۰ دال
ــط  ــه اوس ــن ک ــم ای ــاری علی رغ ــال ج ــا در س ام
قیمــت عمده فروشــی زعفــران در بــازار جهانــی 
حــدود ۱۲۰۰-۱۴۰۰ دالــر فــی کیلــو و قیمــت 
 ) فــی گــرام  دالــر  تــا ۴۰  )پنــج  خرده فروشــی 
گــزارش شــده اســت، متاســفانه قیمــت فــروش 

زعفــران افغانســتان در بــازار داخلــی بــه 
ــی و در  ــرز ۵۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ افغان ــا م ــور ت ط
ــر کاهــش  بازارهــای جهانــی ۹۰۰ - ۹۵۰ دال

ــرا؟ ــت. چ ــه اس یافت
ــش  ــه بخ ــکل از س ــران متش ــت زعف صنع

ــت: اس
تولید   .۱

پروسس  .۲
بازاریابی  .۳

۱- تولید 
اگــر چــه حــد اکثــر تولیــد زعفــران هــر هکتار 
ــتون زرغون  ــوالی پش ــال ۲۰۰۶ در ولس در س
ــان حــدود  ــک دهق ــت هــرات توســط ی والی
۳۰ کیلــو گــرام ثبــت شــده ولــی اوســط تولید 
ــو  ــج کیل ــران در همــان زمــان حــدود پن زعف
در هکتــار گــزارش شــده کــه متاســفانه 
ــز و  ــل تمرک ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــی س ط
ــاز  ــروش پی ــد و ف ــر خری ــان ب ــه دهقان توج
زعفــران بــه جــای تــار زعفــران اوســط تولیــد 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــو کاه ــدود ۲.۶ کیل ــه ح ب
ــان  ــه دهقان ــن اســت ک ــل ان ای یکــی از عل
بــه جــای توجــه بــه تولیــد زعفــران مشــغول 
و  شــده اند  زعفــران  پیــاز  خریدوفــروش 
ــل  ــد اق ــد ح ــه بای ــران را ک ــای زعف پیازه
ــا  ــد، حت ــن بمان ــج ســال در زمی ــا پن ــار ت چه
در ســال دوم از زمیــن کشــیده و بــه فــروش 
ــی  ــر منف ــوع تاثی ــن موض ــه ای ــانند ک می رس
ــه  ــته ک ــران داش ــزارع زعف ــرد م ــر عمل ک ب
عــاوه بــر کاهــش تولیــد زعفــران در واحــد 
ســطح باعــث کاهــش کیفیــت زعفــران نیــز 

ــده اســت.  گردی

۲- پروسس و بسته بندی
ــر  ــه از نظ ــران، چ ــس زعف ــفانه پروس  متأس
تســهیات و زیرســاخت ها و چــه از نظــر 

دانــش و تخصــص و تجربــه در مقایســه با کشــورهای 
ــط  ــرمایه گذاری الزم توس ــدم س ــل ع ــه دلی ــب ب رقی
ــوردار  ــش برخ ــد قناعت بخ ــی از رش ــکتور خصوص س
ــاز  ــه از آغ ــا آن ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــت. ب ــوده اس نب
ــال  ــا دو س ــا ت ــتان و حت ــران در افغانس ــد زعف تولی
ــتان  ــران افغانس ــد زعف ــه خری ــدی ب ــل، عاقه من قب
در ســطح جهانــی در مقایســه بــا تولیــدات کشــورهای 
ــا بررســی ها نشــان می دهــد  ــود، ام ــر ب دیگــر بیش ت

پروســس کننده گان  بی توجهــی  دلیــل  بــه  کــه 
زعفــران در امــر پروســس و بســته بندی و عــدم 
بــازار  انکشــاف  روی  هدف منــد  ســرمایه گذاری 
ایــن عاقه منــدی کاهــش  افغانســتان  زعفــران 
یافتــه کــه مقایســه جــدول صــادرات زعفــران 

ــد. ــد می کن ــا را تائی ــن ادع ــز ای ــتان نی افغانس
طــوری کــه در جــدول فــوق مشــاهده میشــود 
صــادرات زعفــران افغانســتان در ســال ۱۳۹۷ نســبت 
ــش  ــه کاه ــور های پیش رفت ــه کش ــه ۱۳۹۴ ب ب
ــه  ــتان ک ــد هندوس ــورهای مانن ــه کش ــه و ب یافت
دارای  اروپایــی  کشــورهای  بــا  مقایســه  در 
ارزان تــر  قیمــت  و  پایین تــر  اســتندرد های 

می باشــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

۳- بازاریابی
تنهــا  نــه  بازاریابــی  بخــش  در  متأســفانه 
ــه  ــه توج ــت بلک ــده اس ــرمایه گذاری الزم نش س
کافــی نیــز صــورت نگرفتــه اســت. حتــا تدویــن 
و تصویــب اســتراتژی ملــی صــادرات کــه یکــی 
از ســکتورهای آن زعفــران اســت، نیــز نتوانســته 
اســت تــا کنــون عمــًا بــه انکشــاف بــازار 

ــود. ــع ش ــر واق ــتان مؤث ــران افغانس زعف
کمــک جامعــه جهانــی از طریــق مؤسســات نیــز 
ــوع  ــوده و در مجم ــر نب ــی مؤث در بخــش بازاریاب
ــاری  ــر معی ــروف غی ــه ظ ــده در تهی ــه ش خاص
و بســته بندی بــه شــکل ابتدایــی بــدون در 
نظــر داشــت ســلیقه و عاقــه خریــداران و 
ــران  ــده گان زعف ــتراک صادرکنن ــازی اش زمینه س
کــه  منطقــه  کشــورهای  نمایشــگاه های  در 
متأســفانه دســت آورد عملــی چندانــی بــه همــراه 
ــران  ــوز زعف ــم هن ــی ه ــت. از طرف ــته اس نداش
افغانســتان بــا برندهــای افغانــی بــه دســت 
ــواًل  ــد و معم ــی نمی رس ــده گان خارج مصرف کنن
ــکل  ــه ش ــران را ب ــان، زعف ــده گان افغ صادرکنن
عمــده بــه قیمــت ارزان بــه کمپنی هــای خارجــی 
می فروشــند و شــرکت های خریــدار زعفــران 
ــود در  ــور خ ــام کش ــرکت و ن ــد ش ــا برن ــا را ب م
ــا  ــج ت ــن پن ــت بی ــه قیم ــک ب ــته های کوچ بس
ــده  ــه دســت مصرف کنن ــر در هــر گــرام ب ۴۰ دال

می رســانند.
ــت  ــا وزارت زراع ــن چالش ه ــور از ای ــرای عب ب
چــه اقدامــات را انجــام داده یــا روی دســت دارد؟

- ســرمایه گذاری جهــت افزایــش تولیدکننده گــی 
و کیفیــت زعفــران تولیدی،

- ممنوعیت واردات زعفران،
- بلند بردن ظرفیت تخصصی شرکت ها،

- تمرکز بر تولید زعفران به جای پیاز،
- شناسایی بازارهای هدف، 

- تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص،
- ایجاد بارکد و GI برای زعفران افغانستان،

ــا توجــه  - انجــام تحقیقــات هدف منــد و کاربــردی ب
بــه نیــاز دهقانــان،

- تبلیغات،
- برندسازی،

- تــاش بــرای شــمولیت تدریــس زعفــران در 
، ن هــا هنتو پو

ــران  ــر زعف ــت ب ــر کیفی ــرول بیش ت ــارت و کنت - نظ
ــی، صادرات

ــه های  ــر اتش ــه بیش ت ــب توج ــرای جل ــاش ب - ت
ــران  ــی زعف ــت معرف ــفارت خانه ها در جه ــی س تجارت

افغانســتان،
- ایجاد تأسیسات زیربنایی صنعتی و تخنیکی،
-  ایجاد مراکز معیاری پروسس و بسته بندی،

- Accreditation یــا اعتباردهــی البراتوار هــای 
کنتــرول کیفیــت زعفــران افغانســتان جهــت صــدور 

ــی، ــطح بین الملل ــر در س ــرتفکیت های معتب س
-  ایجــاد تســهیات بــرای صادرکننــده گان زعفــران 

ــت، ــن کیفی ــت ســرتفکیت های تضمی جهــت دریاف
-  کمــک بــه دهقانــان جهــت دسترســی بــه 
ــد، پروســس و  ــه تولی ــد در زمین ــای جدی تکنولوژی ه

زعفــران، بســته بندی 
-  برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها،

تبــادل  -  فراهــم نمــودن زمینــه ماقات هــای 
تجربــه و آموزشــی میــان متخصصــان وزارت زراعــت 

ــران ــده زعف ــورهای تولیدکنن و کش
- و ارتقــای دانــش مســلکی دســت اندرکاران صنعــت 

زعفــران بــا اســتفاده از متخصصــان بین المللــی.

نتیجه گیری
ــد،  ــش تولی ــد در بخ ــر ش ــه ذک ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
دهقانــان بایــد تــاش کننــد تــا بــه کمــک و 
ــی  ــد ف ــش تولی ــا افزای ــت ب ــی وزارت زراع راهنمای
ــد و  ــش بدهن ــد را کاه ــارف تولی ــطح مص ــد س واح
ــش  ــان را افزای ــران مزارع ش ــت زعف ــت و کیفی کمی
دهنــد. در بخــش پروســس شــرکت های صادرکننــده 
ــت ایجــاد  ــرمایه گذاری جه ــا س ــا ب ــد ت ــد گردن متعه
ــی  ــت تخنیک ــش ظرفی ــی و افزای ــات زیربنای تأسیس
ــش  ــد و در بخ ــش دهن ــان را افزای ــوان رقابتی ش ت
ارگان هــای مســوول  بازاریابــی وزارت تجــارت و 
جهــت حمایــت از ســکتور خصوصــی ضمــن تعریف و 
تعییــن بازارهــای هــدف، زمینــه ی حضــور قدرت منــد 
بازارهــای  در  را  افغانســتان  زراعتــی  محصــوالت 

ــازند. ــم س ــی فراه جهان

هم زمان با رشد تولید،
 مقایسه قیمت زعفران نیز 
طی ۱۶ سال گذشته در 

جهان نشان می دهد که سیر 
صعودی داشته، به طوری 

که در سال ۲۰۰۰ که میزان 
تولید ان ۱۹۰ متریک تن 
بود، قیمت عمده فروشی 

هر کیلو زعفران ۲۰۰ دالر 
امریکایی بوده است. در 
حالی که در سال ۲۰۱۸ 
با افزایش تولید به حدود 
۴۳۰ متریک تن، اوسط 

ارزش هر کیلو به ۱۲۰۰- 
۱۴۰۰ دالر افزایش

 یافته است.

فرصت یا چالش؟
کاهش قیمت زعفران

محمد هاشم اسلمی

ACKU
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 گیتی محسنی

 مهرداد احمدي

ACKU



تغییر سیستم تاک داری 
دلیل افزایش قابل مالحظه تولید انگور 

در پروان

:»SNaPP2« کار شش ماهه ی برنامه ی دوم حمایت از اولویت ملی

کار ساخت ۳۱ شبکه ی آبیاری ۶۲ درصد
 پیش رفته است

6
تعریف پروسس

ــس  ــات پ ــه ی عملی ــامل هم ش
ــران اســت  از برداشــت گل زعف
ــام  ــران انج ــر روی زعف ــه ب ک
ــا زعفــران تجارتــی  می  پذیــرد ت
و مطابــق بــا ســلیقه و نیــاز 
تولیــد  نهایــی  مصرف کننــده 

ــود. ش
مراحل پروسس زعفران:

• برداشت
• جابه جایی و ترابری

• جداســازی کالــه از ســایر 
گل قســمت های 

• خشک کردن زعفران
• نگهداری زعفران

• دریافــت زعفــران در کارخانــه 
بســته بندی

• نمونه برداری و آزمون
• جداسازی و »سورت«

• توزین
• بسته بندی

آزمــون  و  نمونه بــرداری   •
نهایــی. محصــول 

برداشت گل زعفران
شــامل  زعفــران  برداشــت 
ــردن  ــدا ک ــع آوری گل و ج جم
کالــه از ســایر قســمت های 
برداشــت  زمــان  اســت.  گل 
در  اســت،  مهــم  بســیار  گل 
ــا  ــنتز، قنده ــد فوتوس ــر فراین اث
در گیاهــان ســبز، در طــول روز 
تولیــد می شــوند و تولیــد آن هــا 
ــن  ــه باالتری ــر ب ــد از ظه در بع
حــد خــود می رســد و ســپس در 
طــول شــب، بخشــی از قندهای 
تولیــد شــده، در اثر عمــل تنفس 
زعفــران  می  شــوند.  مصــرف 
بــه خانــواده زنبقیــان تعلــق دارد 
و هم ماننــد ســایر گیاهــان ایــن 
ــاعت  ــه در س ــواده، چنان ک خان
۴:۳۰ دقیقــه صبــح برداشــت 
عمــر  مراتــب  بــه  شــود، 
بیش تــری نســبت بــه گل هــای 
ســاعت  در  شــده  برداشــت 
هشــت صبــح دارد. گل دهــی 
ــک دوره  ــران در ی ــه زعف مزرع
۲۰ - ۱۵ روزه صــورت می  گیــرد 
ــه  ــا توج ــد روزه ب ــن دوره چن ای
بــه شــرایط آب و هوایــی منطقه 
و هم چنیــن زمــان آبیــاری اولیــه 
ــروع  ــرب ش ــرج عق ــل ب از اوای
بــرج  اوایــل  تــا  و  می شــود 
قــوس ادامــه می  یابــد. برداشــت 
ــه و  ــه صــورت روزان ــد ب گل بای
در ســاعات اولیــه صبــح انجــام 
ــان  ــن زم ــه در ای ــرا ک ــود چ ش
درجــه حــرارت هــوا پایین اســت 
ــاز  ــورت نیمه ب ــه ص ــا ب و گل ه
یــا غنچــه هســتند تــا ایــن کــه 
و  انتقــال  حیــن  در  کاله هــا 

آســیب  کم تــر  جابه جایــی 
ببیننــد. غنچه هــا و گل هــای 
در  چیــدن  از  پــس  نیمه بــاز، 
ســبد شــروع بــه بــاز شــدن 
ــت  ــن حال ــه بهتری ــد ک می  کنن

جداســازی کاله هــا اســت.
ــید و  ــعه ی خورش ــش اش ــا تاب ب
ــروع  ــا ش ــوا گل ه ــدن ه گرم ش
می  کننــد.  شــدن  بــاز  بــه 
تأخیــر در برداشــت گل هــای 
زعفــران موجــب بــاز شــدن 
کامــل گل هــا می  شــود، کــه 
محافظــت  کاهــش  باعــث 
ــر  ــران ب ــای گل زعف گل برگ ه
کالــه ســرخ رنــگ زعفــران 
ــاد  می شــود، اشــعه خورشــید و ب
کیفیــت رنــگ کالــه را کاهــش 
آلوده گــی  امــکان  و  می  دهــد 
محصــول بــه علــت نزدیکــی به 
ســطح خــاک افزایــش می  یابــد. 
ــده  ــت ش ــل گل برداش حمل ونق
ــان تر  ــه، آس ــورت غنچ ــه ص ب
کم تــری  فضــای  و  بــوده 
کالــه ی  می  کنــد.  اشــغال 
گل هایــی کــه بــا تأخیــر در 
می  شــوند  برداشــت  مزرعــه 
ــوند. ــدا ش ــرعت ج ــه س ــد ب بای

ــا ۴ روز اســت  ــا ۳ ت عمــر گل ه
برداشــت  موقــع  بــه  اگــر  و 
می  رونــد.  بیــن  از  نشــوند، 
ــادی در  ــدت زی ــا م ــر گل ه اگ

معــرض هــوای گــرم، بــاد و نــور 
ــت  ــد، کیفی ــرار گیرن ــید ق خورش
رنــگ و عطــر آن هــا کم تــر 
شــده و از مرغوبیــت زعفــران 
ــن  ــر ای ــا ب ــود. بن ــته می ش کاس
ــیار  ــا بس ــت گل ه ــان برداش زم
ــی  ــت. دوره ی گل ده ــم اس مه
مزرعــه زعفــران معمــواًل ۱۵ تــا 
۲۵ روز اســت کــه مقــدار گل هــا 
ــا دهــم افزایــش  ــم ت از روز هفت
ــد. زمــان برداشــت بســته  می  یاب
بــه شــرایط اقلیمــی و زمــان 
اولیــن آبیــاری متغّیــر اســت. 
ــح زود و  ــا صب ــع آوری گل ه جم
ــاب و گاهــی  ــوع آفت ــل از طل قب
عصرهــا انجــام می شــود. بــا 
عنایــت بــه کاهــش هزینــه 
معمــواًل  گل هــا  برداشــت 
ــای  ــا در روزه ــع آوری گل ه جم
در  و  میــان  در  روز  یــک  اول 
ــی  ــر روز و گاه ــی ه اوج گل ده
ــا(  ــا و عصره ــت )صبح ه دو نوب

می گیــرد. صــورت  روز  در 

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         

                       قسمت هژدهم

 شفیق نوری
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مســووالن ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
والیــت پــروان از افزایــش حاصــات انگــور در 
پــی تغییــر سیســتم تــاک داری از شــکل ســنتی  

ــد. ــه ای و مــدرن خبــر می دهن ــه شــکل چیل ب
ــروان،  ــت پ ــس زراع ــرزاد ریی ــاب خی  عبدالوه
تغییــر سیســتم تــاک داری در ایــن والیــت 
و  می دانــد  موثــر  حاصــات  افزایــش  در  را 
ــور  ــد انگ ــطح تولی ــازی س ــد، »چیله س می گوی
ــه ی  ــازد، هم ــر می س ــد براب ــی چن ــه راحت را ب
ــدرن  ــتم های م ــی در سیس ــای زراعت فعالیت ه
ــد،  ــد را افزایــش دهن ــد تولی ــاک داری می توانن ت
ــد انگــور  ــا تولی ــه تنه ــن طــرح ن ــا اجــرای ای ب
ــت  ــت کش ــاحه تح ــش س ــدون افزای ــروان ب پ
انگــور بــه چنــد برابــر فعلــی افزایــش مــی یابــد، 
بلکــه بــا رعایــت بهداشــت تولیــد، می توانــد بــه 
ــی  ــای جهان ــور در مارکیت ه ــن انگ ــی ای راحت

ــت آوَرد.« ــه دس ــری ب برت
ریاســت  توســط  کــه  چیله ســازی  سیســتم 
زراعــت بــه دســت پروژه هــا و نهادهــای ماننــد 
 NHLP,ROP,CARD-F HCDP,
ــا  ــت و ت ــده اس ــی ش ــروان عمل ــت پ در والی
ــاغ  ــب ب ــزار۸۷۰ جری ــه ی ۳۱ ه ــون از جمل کن
دشــه  چیله ســازی  آن  جریــب   ۷۱۰ انگــور، 
اســت. در هــر جریــب ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد 
نســبت بــه سیســتم ســنتی، حاصــات افزایــش 

را نشــان می دهــد.
ــن  ــًا همــه ی باغــداران تحــت پوشــش ای تقریب
ــی  ــن در حال ــد. ای ــت دارن ــه، از آن رضای برنام
ــتم  ــور در سیس ــد انگ ــزان تولی ــه می ــت ک اس
ــا  ــا ب ــت ام ــن اس ــار ۱۵ ت ــر هکت ــنتی در ه س
ــه   ــد ب ــن تولی ــه ای، ای ــتم چیل ــتفاده از سیس اس

ــت. ــه اس ــش یافت ــروان افزای ــن در پ ۳۰ ت
ــن  ــق ای ــز از تطبی ــت نی ــن والی ــان ای دهقان
در  را  روش  ایــن  و  راضی انــد  سیســتم 

ملــی   اولویــت  از  حمایــت  دوم  برنامــه ی 
و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت   SNaPP2
ــبکه ی  ــش از ۳۱ ش ــاخت بی ــداری کار س مال
آبیــاری را شــش مــاه اخیــر آغــاز کــرده اســت 
کــه بیــش از ۶۲ درصــد، رونــد ســاخت ایــن 

شــبکه ها، تکمیــل شــده اســت. 
در عیــن حــال ۸۵۴ مزرعــه ی نمایشــی علــف، 
ــه ی  ــه باغچ ــز س ــات و نی ــات و غله ج حبوب

ــت. ــاخته اس ــا س ــرای خانم ه ــی ب خانه گ
 هم چنــان وزارت زراعــت از طریــق ایــن 
برنامــه ی خــود، بــه هــدف حمایــت از دهقانان 
و مالــداران، ۲۵۰ ماشــین خردکننــده ی علــف 
جمــع آوری  بســته های  مالــداران،  بــرای 
ــدار،  ــرای ۴۵۰ مال ــمیره ب ــا کش ــو« ی »بزم
ــان، ۲۵  ــرای ۱۲۰ دهق ــبزی جات ب ــم س تخ
ــی و  ــود کیمیای ــده و ک ــم اصاح ش ــن تخ ت
ــای  ــرای خانم ه ــی ب ــته ی شیردوش ۱۶۰ بس

ــت. ــرده اس ــع ک ــدار توزی مال
برنامــه،  ایــن  توســط  حــال  همیــن  در 
زمینــه ی آمــوزش بــرای ۸۶ گــروپ تولیــدی، 
۵۴ گــروپ آمــوزش دهقانــان در مزرعــه 
»FFS« شــامل زنــان و مــردان  و نیــز 
زمینــه ی آموزش دهــی بــه یــک هــزار و 
۶۵۴ زن و مــرد دهقــان را فراهــم کــرده 

ــش  ــز افزای ــازی و نی ــازی و معیاری س صحی  س
حاصــات انگورشــان مؤثــر می پندارنــد. حاجــی 
ــرام  ــوالی بگ ــاک داران  ولس ــن از ت ــر یک ت قاه
ــه ای  ــتم چیل ــد، »سیس ــروان می گوی ــت پ والی
ــکل  ــًا از ش ــا فع ــت، تاک ه ــوب اس ــیار خ بس
ــاالی  ــده اند و ب ــاص ش ــن خ ــه زمی ــاده ب افت
زراعــت  وزارت  طــرف  از  کــه  پایه هایــی 
برای مــان داده شــده، بلنــدش کردیــم و در 

ــت.« ــده اس ــرات آم ــا تغیی ــام بخش ه تم
او گفــت: »والیــت پــروان دارای اقلیــم مناســب 
بــرای کشــت و تولیــد انگــور اســت و می توانیــم 
انگــور را بــا اســتفاده از تکنولــوژی عصــری بــا 
بهتریــن کمیــت و کیفیــت تولیــد کنیــم کــه در 
ــه مســاحت شــش هــزار و ۳۷۴  ایــن والیــت ب
ــار زمیــن در ســال جــاری انگــور پــرورش  هکت
یافتــه اســت و تولیــد آن ۶۶ هــزار و ۹۲۷ 
ــن  ــه، ۳۰ درصــد ای ــن اســت. از جمل ــرک ت مت

اســت هم چنــان در ایــن بخــش، ایــن برنامــه 
مراکــز  بــا  دهقانــان  اتصــال  زمینه هــای 
ــز  ــا »FLRC« را نی ــن ی ــی دهاقی آموزش

ــت. ــاخته اس ــاعد س مس

ــدل شــده  و ۷۰  درصــد  ــه کشــمش ب ــد ب تولی
ــی  ــای داخل ــازه در مارکیت ه ــکل ت ــه ش آن ب

ــود. ــه می ش فروخت
از آن جایــی کــه ســطح کشــت و میــزان تولیــد 
انگــور در پــروان، نســبت بــه دیگــر محصــوالت 
اشــکال  بــه  و  اســت  چشــم گیر  باغــداری 
مختلــف در مارکیت هــای داخلــی و خارجــی بــه 
ــر  ــر از نظ ــن خاط ــه همی ــد، ب ــرف می رس مص
اقتصــادی یکــی از مهم تریــن محصوالتــی 
ــد محــور اساســی صــادرات  ــه می توان اســت ک
تولیــد زراعتــی دهقانــان پــروان را تشــکیل 

ــد. بده
عایــد مجموعــی آن در ســال، دو میلیــارد و 
۱۰۳میلیــون و ۴۲۰ هــزار افغانــی می شــود کــه 
ــداران  ــت باغ ــرار معیش ــده را در ام ــش عم نق

ــت دارد. ــن والی ای


مشــترک  هم آهنگــی  ایــن،  بــر  عــاوه 
نهال هــای  بــرای  بازاریابــی  بخــش  در 
ــان  ــارکتی می ــات، ورکشــاپ های مش قوریه ج
دهقانــان و تاجــران بــرای انکشــاف بازاریابــی، 
۱۴ روز آمــوزش دهقــان در مزرعــه را جهــت 
رشــد و ترویــج زراعــت بــرای دهقانــان 

ــت. ــرده اس ــدازی ک راه ان
کوچــک  قرضه هــای  کــه  گفــت  بایــد 
ــزار  ــه ه ــرای س ــز ب ــداری نی ــی و مال زراعت
ــود  ــدف بهب ــه ه ــان، ب ــدار و دهق و ۴۸۲ مال

زراعــت و مالــداری مهیــا شــده اســت.
هم چنــان گفتنــی اســت کــه شــبکه های 
ــی  ــای حمایت ــده و برنامه ه ــاد ش ــاری ی آبی
ــای  ــان، در والیت ه ــرای دهقان ــی ب و آموزش
کابــل، پــروان، لوگــر، هــرات، بلــخ، ننگرهــار 
و بغــان ســاخته شــده اســت کــه مفــاد 
چشــم گیری بــرای دهقانــان و مالــداران دارد.
برنامــه ی دوم حمایــت از اولویــت ملــی ، بــه 
ــش  ــی، افزای ــت غذای ــود مصونی ــور بهب منظ
وضعیــت  بهبــود  و  اشــتغال زایي  عوایــد، 
روســتایی  فقیــر  خانواده هــای  اقتصــادی 
بــوده کــه توســط صنــدوق بین المللــی بــرای 
انکشــاف زراعــت IFAD تمویــل می شــود.
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تاریخچه پرورش کرم پیله

 در افغانستان 
ــًا از پنجــاه ســال قبــل از  مــردم کشــور مــا تقریب
ــنایی  ــمی آش ــای ابریش ــار و تیکه ه ــا ت ــاد ب می
ــی سلســله کوشــانی ها  ــد. در زمــان فرمانروای دارن
ــی برخــوردار  ــق خوب تربیــت کــرم ابریشــم از رون
ــج و  ــورد تروی ــا در م ــان یفتلی ه ــوده و هم چن ب
ــتند. ــاص داش ــه خ ــت توج ــن صنع ــت ای پیش رف

ــانی ها وارد  ــان ساس ــم در زم ــرم ابریش ــم ک تخ
ــا اکنــون صنعــت  ــد و از آن زمــان ت هــرات گردی
ابریشــم در ایــن منطقــه وجــود دارد. هرچنــد 
افغانســتان ســابقه  در  ابریشــم  کــرم  تربیــت 
ــی  ــای قدیم ــوز از روش ه ــی هن ــی دارد ول طوالن

و عنعنــه ای اســتفاده می گــردد.
پیلــه وری  مدیریــت  هـــ.ش   ۱۳۳۳ ســال  در 
بــه  و  تشــکیل  زراعــت  وزارت  چــوکات  در 
ــد.  ــاد گردی ــه وری ایج ــن پیل ــاف ف ــر انکش خاط
استیشــن های پیلــه وری در منطقــه گل بــاغ کابــل، 
ــاخته  ــوت س ــای ت ــه فارم ه ــگل خان ــاج بی ــه ت تپ
ــان  کــه در آن کــرم پیلــه نســلی را از کشــور جاپ
ــه  ــی ۱۲۳ گرام ــد تخــم تجارت ــرای تولی آورده و ب
ــل  ــاخچه های نس ــرارداده و ش ــت ق ــت تربی تح
ــی  ــوت محل ــه ت ــی وارد و ب ــی و چین ــوت جاپان ت
ــزرگ  ــرد و ب ــای خ ــد و فارم های ه ــد نمودن پیون

ــد. ــداث کردن ــه را اح پیل
هــرات،  والیــات  در  پیلــه وری  استیشــن های 
کنــدز، بغــان، ننگرهــار، پکتیــا، بدخشــان و بلــخ 
اعمــار نمــوده فــن پیلــه وری را بهتــر و عصری تــر 

ــد. انکشــاف دادن
ــار  ــاحه ۳۵ هکت ــان در س ــه وری داراالم ــارم پیل ف
زمیــن آغــاز و در ســال ۱۳۵۱ بــه ظرفیــت ۲۰۰۰۰ 
ــه  ــه و۱۰۰۰ تخت ــی ۱۲ گرام ــم تجارت ــه تخ جعب

کاغــذ تخــم مــادری نســلی افتتــاح گردیــد. 

شــعبات مهــم ایــن آمریــت عبــارت انــد 
از:

ــی  ــه تجارت ــد نســل تخــم پیل ــاک تولی ۱- دو ب
ــه، ــت ۲۰۰۰۰ جعب ــه ظرفی ب

۲- یــک بــاک تولیــد خالــص مــادری بــه 
تختــه،  ۱۰۰۰ ظرفیــت 

۳- بــاک ســرد خانــه کــرم پیلــه در وقــت 
ضــرورت،

ــزار  ــا ۹۰ ه ــدود ۸۰ ت ــه در ح ــوت ک ــارم ت ۴- ف
ــود. ــی را دارا ب ــی و جاپان ــوع چین ــت ن درخ

پرورش کرم پیله 
ــز  ــا ج ــرورش کرم ه ــل پ ــار مح ــاب و اعم انتخ
مهــم پیلــه وری بــه شــمار میــرود. جهــت تنیــدن 
یــک جعبــه یــک اتــاق ۳ +۴ کافــی اســت. اتــاق 
ذخیــره بــرگ بایــد در جــای ســایه واقــع بــوده و 

تاریــک باشــد.
ســعی شــود تــا تمــام کرم هــا در یــک وقــت زنــده 
ــدار  ــان بی ــم زم ــد وه ــان بخوابن ــم زم ــوند وه ش
ــدی و  ــکات در صحتمن ــر آن مش ــوند در غی ش
ــر مشــکات  ــرف دیگ ــا و از ط ــدی کرم ه نیرومن
زیــاد از نــگاه حجــم کار بــه پیلــه ور ایجــاد 

می شــود.
اســاس ترین مرحلــه کــرم ابریشــم از مرحلــه 
ســوم  و  دوم  اول،  ســنین  از  یعنــی  جوانــی 
ــهولت  ــه س ــا ب ــه کرم ه ــن مرحل ــد در ای می باش
بــه امــراض مبتــا گردیــده یــا کوتاهــی در طــرز 
ــران  ــل جب ــر قاب ــارات غی ــه، خس ــت تغذی نوعی
ــت  ــه مراقب ــن مرحل ــر در ای ــردد. اگ ــا می گ رونم
جــدی صــورت گیــرد در مرحلــه پخته گــی یعنــی 
ســنین چهــارم و پنجــم مشــکات عمــده رونمــا 

نمی گــردد.
ــه  ــروع ب ــرم ش ــه ک ــی ک ــا زمان ــر جاه در اکث
تنیــدن تــار ابریشــم می کنــد چنیــن تصــور 
می شــود کــه کار پیلــه ور تمــام شــده اســت، ایــن 
یــک اشــتباه بــزرگ بــوده زیــرا کیفیــت و حاصــل 
ــت  ــرایطی اس ــت و ش ــه مراقب ــته گی ب ــه بس پیل
کــه کرم هــا در اثنــای تنیــدن از آن مســتفید 
ــه  ــه وری ب ــرایط پیل ــام ش ــر گاه تم ــوند. ه می ش
ــع  ــرف موق ــرف و ص ــود ص ــات ش ــتی مراع درس
در  نگیــرد  صــورت  خوبــی  مراقبــت  تنیــدن 
ــل  ــد تقلی ــا ۷۰ واح ــه ۵۰ ت ــال ارزش پیل ــن ح ای

بــد.  می یا
بعــد از ختــم تربیــت کرم هــا و جمــع آوری و 
انتقــال حاصــل بــه مارکیــت الزم اســت تــا 
ــته  ــتراحت داش ــاه و اس ــه کوت ــک وقف ــه ور ی پیل
ــد  ــه وری ایجــاب می نمای باشــد؛ چــون پیشــه پیل
ــور  ــوده و از ام ــروف کار ب ــه ور مص ــک پیل ــا ی ت
ــع  ــا جهــت رف ــس الزم اســت ت ــد، پ وارســی کن
ــی و  ــرژی فزیک ــدد ان ــای مج ــته گی و احی خس
ــد.  ــتراحت کن ــه اس ــک هفت ــل ی ــد اق ــی ح روح
ایــن موضــوع در ممالکــی کــه پنــج تــا شــش بــار 
ــرار  ــا تک ــرم پیله ه ــت ک ــر تربی ــی بیش ت و حت

ــت. ــت اس ــز اهمی ــود حای می ش

پرورش کرم ها در جعبه
ــی و  ــای چوب ــوع جعبه ه ــق از دو ن ــن طری در ای
ــرای  ــق ب ــن طری ــود. ای ــتفاده می ش ــی اس حلب

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــوان بس ــای ج کرم ه
ــا  ــا ی ــا در جعبه ه ــودن کرم ه ــاروب نم ــل از ج قب
ــا  ــا صندوق ه ــت ت ــی الزم اس ــای چوب صندوق ه
ــود و  ــرده ش ــرو ب ــاعت در آب ف ــرف ۲۴ س در ظ
ــد  ــی بای ــای حلب ــتفاده از جعبه ه ــورت اس در ص
ــا ۳  ــت ۲ ت ــه ضخام ــه ب ــی جعب ــمت تحتان قس
ــد  ــالی ( ض ــال ش ــالی ) پخ ــر کاه ش ــانتی مت س
ــه آن  ــی شــده انداختــه شــود و مقــدار آب ب عفون
ــالی  ــال ش ــمت پخ ــت قس ــود. در هش ــاوه ش ع
ــه در  ــن طریق ــی اســت. ای ــک قســمت آب کاف ی
ــیار  ــد بس ــم باش ــبتًا ک ــت نس ــه رطوب ــق ک مناط
ــه  ــی ۳۰  دقیق ــا ۲ ال ــت ت ــت. الزم اس ــر اس موث
ــا  ــوش صندوق ه ــه روپ ــه تغذی ــر دفع ــل از ه قب
دور ســاخته شــود. در ایــن وقفــه نیم ســاعت 
ــد و  ــش کن ــا تفتی ــد کرم ه ــه ور می توان ــک پیل ی

ــد. ــف را دور کن ــرده و ضعی ــای م کرم ه

انتقال کرم پیله به چوکات پیله
ــه  ــه ۱.۳ حص ــی ک ــت زمان ــا دس ــرم ب ــال ک انتق
بــدن کــرم شــفاف مناســب انتقــال آن بــه 
چــوکات پیلــه می باشــد. در ایــن وقــت، هــر 
ــاالی  ــت ب ــه دس ــل ذریع ــاط کام ــا احتی ــرم ب ک
ــن  ــه ای ــردد ک ــل می گ ــه منتق ــای پیل چوکات ه
ــن  ــاز دارد، خصوصــًا ای ــاد نی ــران زی ــه کارگ کار ب
کــه کرم هــا اکثــراً در ســاعات صبــح، تــا ســه بعــد 
از ظهــر بــه پخته گــی می رســند. هــر گاه کرمهــا 
بــه وقــت معیــن انتقــال داده نشــوند در آن صورت 
ــف  ــیت ضعی ــا جنس ــه ب ــده پیل ــد ش ــا تولی کرم ه
بــار میاینــد واز طــرف دیگــر انتقــال کرم هــا قبــل 
ــته  ــض گش ــا مری ــرد بعض ــورت گی ــت ص از وق

ــد. ــک را مینماین ــای کوچ ــد پیله ه تولی

دوران حیات و یا سایکل کرم ییله 
ــتمل  ــه مش ــرم پیل ــایکل ک ــا س ــات ی دوران حی
ــدا  ــه در ابت ــوزه و پروان ــم، الروا، غ ــت از تخ اس
تخــم پیلــه جهــت انکوبیشــن کــه درجــه حــرارت 

ــه ۷۵ درصــد  ــت نســبی ب ۲۵ ســانتی گراد و رطوب
برســد بــرای مــدت تخمینــًا ۱۲ روز گذاشــته شــده 
ــه  ــرد. نظــر ب ــرار می گی ــت جــدی ق تحــت مراقب
ــدای  ــه آن از ابت ــرز تغذی ــه و ط ــرم پیل ــوع ک ن
ــر  ــا ۳۰ روز را درب ــوزه ۲۲ ت ــدن غ ــا تنی ــه ت تغذی

می  گیــرد.
یــک پروانــه می توانــد از ۳۰۰ تــا ۸۰۰ دانــه تخــم 
ــه نــوع  تولیــد نمایــد. در هــر گــرام تخــم نظــر ب
ــا یک هــزار و ۷۰۰  ــه یــک هــزار ۵۰۰ ت کــرم پیل
ــم  ــدار تخ ــدازه مق ــه ان ــت. چ ــود اس ــم موج تخ
پیلــه نظــر بــه محتــوای کــرم طــرز تغذیــه کــرم 
پیلــه موقــع نشــو و نمــوی تخــم و نســل گیری و 

ــد.  ــاوت باش ــد متف ــره می توان غی
دوران حیــات کــرم پیلــه از نــگاه بیولوژیکــی 
ــرد: ــیم ک ــل تقس ــروپ ذی ــه گ ــه س ــوان ب می ت
ــک ســال،  ــه در ی ــن کــرم پیل ــت: ای ــول والن - پ
ســه تــا هشــت مرتبــه تولیــد نســل کنــد، بیش تــر 
در کشــورهای گرم ســیر ماننــد هنــد، بنگادیــش، 
ــرار داده  ــت ق ــت تربی ــد و ... تح ــا، تایلن اندونزی

می شــود.
- بــی والنــت: ایــن کــرم در طــول ســال دو 
مرتبــه تولیــد نســل می کنــد و کیفیــت غــوزه آن 
ــت  ــر از مونووالن ــت و خراب ت ــول والن ــر از پ بهت
می باشــد. منشــای آن چینــی و جاپانــی بــوده کــه 
در هــوای معتــدل و نســبتًا ســرد می باشــد، ماننــد 
ــت  ــان و ... تح ــه، جاپ ــیای میان ــتان، آس افغانس

ــوند. ــرارداده می ش ــرورش ق ــت و پ تربی
ــک  ــال ی ــول س ــرم در ط ــن ک ــت: ای - مونووالن
مرتبــه تولیــد نســل می کنــد و در کشــورهای 
ــت،  ــرد اس ــوای س ــه دارای آب و ه ــف ک مختل

تحــت تربیــت قــرار داده می شــود.
ــور  ــه ط ــه ب ــه ۱۲گرام ــم پیل ــه تخ ــک جعب از ی
ــو  ــی ۱۲ کیل ــه ال ــدود نُ ــوان در ح ــط می ت اوس
ــر  ــا ۳۵ کیلوگــرام غــوزه ی ت غــوزه خشــک ۳۰ ت
ــه دســت  ــص ب ــرام ابریشــم خال ــا ۵.۳ کیلوگ ۳ ت
می آیــد. طــول الیــاف غــوزه نظــر بــه نــوع پیلــه 
ــا یــک هــزار و ۴۰۰  ــت آن از ۲۰۰ ت و طــرز تربی

ــاوت اســت. ــر متف مت

در اکثر جاها 
زمانی که کرم شروع به 
تنیدن تار ابریشم می کند 
چنین تصور می شود که 
کار پیله ور تمام شده است، 
این یک اشتباه بزرگ 
بوده زیرا کیفیت و حاصل 
پیله بسته گی به مراقبت و 
شرایطی است که کرم ها 
در اثنای تنیدن از آن 
مستفید می شوند. هر گاه 
تمام شرایط پیله وری 
به درستی مراعات شود 
صرف و صرف موقع تنیدن 
مراقبت خوبی صورت 
نگیرد در این حال ارزش 
پیله ۵۰ تا ۷۰ واحد تقلیل 
می یابد. 
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Officials of Logar Agriculture, 
Irrigation, and Livestock Di-
rectorate said that tomato pro-
duction has increased unprec-
edentedly in the province.
Abdullah Tasal, provincial 
agriculture director, said that 
1,767 hectares of land was 
cultivated tomatoes, produc-
ing over 68,026 metric tons of 
tomatoes. Mr. Tasal added that 
last year 400 hectares of land 
was cultivated tomatoes and 
produced 21,200 metric tons 
of tomatoes.
Figures show that tomato pro-
duction has over tippled this 
year.
The provincial agriculture di-
rector said that in the recent 
years, farmers’ interest in culti-
vating tomatoes has increased 
in the province. According to 
him, Logar has a favorable cli-
mate condition for the cultiva-
tion of tomatoes.
Tasal said, “Logar is one of the 
agricultural provinces with 80 
percent of residents’ economy is re-
lying on agriculture. In recent years 
the cultivation and production of to-
matoes has increased dramatically 

Unprecedented Increase of Tomato 
Production in Logar Province

in the province.”
Abdullah Tasal said proper climate 
condition, introduction and distribu-
tion of improved seeds, pest control, 
vegetable diseases control, and tech-

nical consultations to the farmers 
by the Agriculture Directorate 
have played an important role in 
boosting the production of toma-
toes.
He added that although some of 
the province’s tomatoes products 
are exported to other provinces, 
there is no proper market for the 
product. According to him, farm-
ers want access to market. Mr. 
Tasal further stated that some 
thirty percent of the farmers in 
the province are engaged in cul-
tivation and production of toma-
toes but there is no suitable mar-
ket for the product and is being 
sold at low price. 
Tasal said, “The Agriculture Di-
rectorate calls on the esteemed 
organizations, traders, owners 
and benefactors of the province 
to cooperate with the market and 
sales of tomatoes to encourage 
more farmers to cultivate this 
crop.”
Tomato is one of the most wide-
ly consumed edible plants cul-
tivated and produced in most 
provinces. Tomato is abundant 
in markets today at a very low 

price.
Meanwhile, officials at the Statistics 
Directorate of the Ministry of Ag-
riculture, Irrigation and Livestock 

(MAIL) say that estimates made by 
the Geographic Information System 
(GIS) show over the past two years 
the areas under cultivation of toma-
toes have increased.
Mohammad Ehsan Omari, head of 
statistics directorate at MAIL, said 
that the area under tomatoes culti-
vation reached to 16,314 hectares 
of land in 2017 (1396 Solar Year), 
which produced 165,865 metric tons 
of tomatoes. In 2018 (1397 Solar 
Year), the area under tomatoes culti-
vation reached to 24,892 hectares of 
land, which produced 275,222 met-
ric tons of tomatoes.
Mr. Omari added that the data about 
the cultivated area and amount of 
tomatoes production across the 
country in 2019 (1398 Solar Year) 
has not been collected yet.
According to the statistics of the last 
two years, 10,17 metric tons of to-
matoes were produced per hectare  
per year in 2017 (1396 Solar Year) 
and in 2018 (1397 Solar Year) 11 
metric tons of tomatoes were pro-
duced per hectare per year.
Tomatoes are widely grown 
throughout the world. In addition to 
their edible fruits, they also provide 
an oil, can be used as insect repel-
lents and have a range of traditional 
medicinal uses.
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