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زعفران  یمشاور ارشد توسعه ،یاسلم

 در وزارت زراعت

چه زعفران افغانستان در مدت  اگر

و  تیتوانسته از نظر کم یکوتاه

داشته باشد و  یریگرشد چشم تیفیک

را به خود جلب کند، اما  انیتوجه جهان

رنگ زعفران و حضور کم متیکاهش ق

 یزعفران افغانستان در بازارها

 ییاروپا یخصوصاً کشورها یالمللنیب

شده  یاست که سع یدیچالش جد

 نیرفت از آن در ا رونیب هعلل و را

 . مقاله به بحث گرفته شود

 ریواحد سطح و رشد ز یدر ف تیمختلف افغانستان از سرعت مؤلد یهاتیکشت زعفران در وال ریاکنون سرعت انکشاف سطح ز نیهم

زعفران را به شدت کاهش داده است. از  دیله از تولشده است که درآمد و سود حاص ترشینباتات ارزشمند ب نیپروسس ا یها براساخت

در سطح  دیاوسط تول یاست، ول دهیثبت گرد لوگرامیک ۳۳تا  اسیکرد هر هکتار زعفران در مقعمل ص،اگر چه در موارد خا گریطرف د

برخوردار بوده و اوسط آن از حدود  یزعفران در افغانستان متاسفانه از روند کاهش دیاست. اوسط تول یجهان اسیتر از مقکم یلیخ یمل

 . است افتهیکاهش  ۱۳۹۸در هکتار در سال  لویک ۲.۵گذشته به حدود  یهاسال یدر هکتار ط لویپنج ک

 ۷۵ما حدود  دیتول یخال م،یریگرام در نظر بگ لویک ۱۰زعفران هر هکتار را حدود  یاقتصاد دیبا توجه به موضوع فوق، اگر ما اوسط تول 

. اما باشدینباتات بهتر م ریزعفران از هر هکتار از سا دیعا ز،یمقدار اندک برداشت ن نیاگر چه با توجه به هم شود؛یزده م نیتخم صدیف

اندر کاران صنعت دست یدر هکتار برا لویک ۲.۵ دیاوسط تول دی، شا۱۹- دیکوو روسیو وعیش لیبه دل یجهان یهابه تحول بازار هبا توج

کشت، بر  ریسطح ز شیافزا یزعفران به جا دیتول شیصورت ضرورت است تا محور افزا نیمقرون به صرفه نباشد. در ا گریزعفران د

 .کرد هر هکتار متمرکز شودعمل یو ارتقا یگدکنندهیتول شیافزا

مترمکعب  ونیلیم ۲۰۱ شود،یهرات مصرف م تیزعفران تنها در وال دیتول یکه برا یآب زانیمحاسبه ساده، م کیرابطه با  نیدر ا 

 توانیدر هکتار عمالً م لویک ۱۰کرد به عمل شیمترمکعب آب در هکتار( که با افزا ۳۰۰۰کشت و  ریهکتار سطح ز ۶۷۰۰) باشدیم

 ۷۵ زین شاوهیآن، مصارف کود، کارگر کشت و خ یکرد و در پهلو ییجومترمکعب آن را صرفه ونیلیم ۱۵۰حدود  ای صدیف ۷۵حدود 

 .گرددیدرآمد دهقان م شیو باعث افزا افتهیکاهش  صدیف



به  شودیها مربوط مپرکتس نیدر آن ندارد. ا ینقش یکیژنت لیاست و مسا یزراعت یهابه پرکتس یکرد زعفران متکعمل خوشبختانه

ها در مزرعه و نه انجام آنحفاظت نباتات که خوشبختا یهامناسب و پرکتس هیتغذ ،یبه موقع و کاف یاریآب ت،یفیکخوش ازیانتخاب پ

 . است سریالزم م یهاآموزش افتیرتوسط خود دهقانان با د

موضوع سبب شده است  نیکه ا یاست. به طور یفروشاز عمده یریزعفران شود، جلوگ متیق شیباعث افزا تواندیکه م یگریحل د راه

مند بهره یمجدد و صادرات دوباره آن از درآمد خوب یبندو بسته ییلویها با وارد کردن زعفران افغانستان به صورت کاز کشور یکه برخ

 یگرام برا یدالر ف ۰.۹۵زعفران را به طور اوسط  یافغان یهاو شرکت گاندکنندهیتول کهیدر حال ۱۳۹۸سال  ل،. به طور مثاشوندیم

 یدر بازار جهان ییکایدالر امر ۸ – ۶گرام  یهمان زعفران را ف ،یبندبعد از بسته یخارج یهاشرکت یاند، ولفروخته یخارج یهایکمپن

( ۱۳۹۷زعفران افغانستان در سال  دی)تول لویهزار ک ۱۶فوق، از فروش حدود  یهابه اساس نرخ هاند کبا برند خود به فروش رسانده

دالر  ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰در حدود  یخارج یهاکتکه شر یشده است، در حال یداخل گاندکنندهیتول دیدالر، عا۱۵،۲۰۰،۰۰۰ باًیزعفران تقر

 .است هشد شانبینص دیبرابر عا ۸از  ترشیبالغ بر ب یمبلغ یعنی

مراکز  زیالبراتوار و تجه جادیمانند ا ییربنایز ساتیتاس جادیو ا دیتول شیزراعت که در برنامه پنج سال اول زعفران متمرکز بر افزا وزارت

 یرو یگذارهیخواهد نمود تا با تمرکز و سرما یبود، در پالن پنج ساله دوم خود سع رهیو آموزش و غ قاتیتحق توتیانست جادیپروسس و ا

استفاده از  جیترو گان،دکنندهیتول یهاهیها و اتحادها، شرکتانجمن قیاز طر میمستق یابیمزارع زعفران، بازار یگدکنندهیتول شیافزا

زعفران، کمک به سکتور  یابیپروسس و بازار یبرا یجهان ییو استانداردها یبندبسته یریرگبه کا ک،یالکترون یابیبازار یبرا نترنتیا

گان و اعمال مناسب صادرکننده یدهافغانستان، سازمان یزعفران صادرات یمخصوص برا ینشان تجارت یو معرف نیجهت تدو ،یخصوص

و توسعه  جادیکاهش صادرات زعفران به شکل عمده و ا یبرا التیتسه جادی، ا ISO, HACCP, CODEX یجهان یاستانداردها

صنعت زعفران را فراهم  گاندکنندهیتول دیعا شیالزم جهت افزا طیو شرا هساخت یزعفران را اقتصاد دیتول ،یتخصص یابیبازار یهاتشکل

 .سازد


