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 مقدمه
 

یا بـوره به ماده یى اطالق مى شود كه مزه شیرین دارد و بصورت كریستال هاى سفید  Sugarدر جامعه امروز شكر 
و چغندر  Sugar Caneو روان، البته با احجام بسیار كوچك عرضه مى شود. شكر در جهان امروز معموالً از نیشكر 

(، میوه جات شیرین مانند خرما، 1)Sugar Palmیره درخت قندى استحصال میشود. البته از ش  Suger beetیا لبلبو 
 ( نیز به دست آمده میتواند.4( و حتى چوب ارچه )۳(، زردك شیرین)۲انجیر، انگور، خربوزه  و بادام تلخ )

در آب و ایتانول قابل حل  ۳۴۲،۳و وزن مالیكولى C12 H22 O11با فورمول كیمیاوي  Saacharoseشكر یا سكروز 
و جزء معدود مواد كیمیاوى است كه میتوان آنرا در طبیعت بطور خالص تهیه نمود. شكر با طعم شیرین، مطبوع بوده 

و انرژى زیاد بصورت مستقیم با چاى، قهوه، شیر و آب و یا بصورت غیر مستقیم در صنایع غذایى مانند نوشابه ها، 
ات، حلوا، فرنى، شریخ و غیره مورد استفاده قرار كیك و كلچه، بسكیت، ساجق، نقل، چاكلیت، مربا، كمپوت، لبنی

 (.5میگیرد)
مردم نقاط مختلف جهان خاصتاً هندوستان و گینى از قرن ها باینطرف با شكر وسایر مواد قندى آشنایى دارند و آنرا 

دن انسان براى مقاصد مختلف خوراكى بكار میبرند. شكر یكى از پر قدرت ترین مواد غذایى است كه بر نشو و نماى ب
گرام نان خشك  4۰گرام كچالو یا  1۰۰كالورى حرارت   1۰۰تاثیر زیاد دارد. دانشمندان عقیده دارند كه براى گرفتن 

 شكر برابراست با: 1۰۰gگرام شكر به كار است و یا انرژى  ۲5گرام سبزى و یا  ۳۰یا 
۴۳ gروغن گل آفتاب پرست 

1۶۰g گوشت گوسفند 
1۰7g برنج 
117g گوشت مرغ 
۵۰۰g كچالو 
1۳۰g (6ماهى) 

 ( 7ارقام فوق نشان میدهد كه شكر با مقدار كم، مواد غذایى بیشتر دارد.)
 ۳۲شكر تولیدى دنیا از نیشكر، حدود % 6۰شكر یك محصول بسیار با ارزش و سبمول نعمت بشمار میرود. تقریباً %

و چغندر غذا، علوفه، فایبر و كود هاى كیمیاوي از چغندر یا لبلبو و مابقى از سایر مواد قندى به دست مى آید. نیشكر 
 (۲را تامین نموده و جهان بدون شكر و محصوالت فرعى آن فقیر تر و بى مزه تر خواهد بود)

صنایع تولید شكر كارفرماى بزرگ بشمار رفته و شغل هاى مناسب در بخش هاى زراعت )نیشكر، چغندر، میوه جات 
ل نوشیدنى و طبى، رنگ مواد خوراكه، علوفۀ حیوانات، مواد سوخت، ادویه وغیره( و صنایع مربوطه )شكر، الكو

جات ضد آفات زراعتى، كود كیمیاوي، اقسام ماشین آالت زراعتى و تولیدى، باربندى، چاپ، كنترول كیفیت و بخش 
كارگر،  هاى مكمله( و زمینه هاى مطالعاتى و پژوهشى، ترانسپورت و تجارت براى ملیون ها نفر متخصص، زارع،

 ترانسپورتچى، بازاریاب، تاجر، فروشنده، بانكر و غیره در سراسر جهان فراهم آورده است.
و بعد از آن و ایجاد  16متاسفانه باید گفت كه با وجود مزایایى فوق توسعه زراعت نیشكر )و بعضاً چغندر( در قرن 

 ز بین رفتن ارزش و احترام بشرى شده است.صنایع تولید شكر در اروپا و امریكا باعث رونق تجارت برده ها و ا
در جهان امروز بر عالوه شكر تصفیه شده و صحى مواد قندى ایكه خوب تصفیه نشده نیز بازار مصرف دارد. مثالً 
در افغانستان، پاكستان، بنگله دیش، هندوستان، چین، افریقا و امریكایى التین از یك نوع مواد قندى تصفیه نا شده 

، در پیرو چان كاكا Piloncello، در مكسیكو پیلونسلو Panelaود كه در كولمبیا و ونزویال پانیال استفاده میش
Chancaca در جزایر كارابین راس پادورا ،Rasspadura در افغانستان، پاكستان، هند، بنگله دیش و اندونیزیا ،

 (1ى شوند.)نامیده م Desiو دسى  Jaggery، جاگرى Gula، گوال  Gur، گور  Gurraگوړه
 همان طوریكه قبالً نیز تذكر یافت شكر موارد مصرفى زیاد دارد كه بعضى آنرا درینجا معرفى مینماییم.

 ایسكریم شكر است. شكر ایسكریم را نرم ومزه دار میسازد.  ٪۲۰ -1

                                            
 .1، تهران، ص 1831تكنولوژى قند، داكتر رضا شیخ االسالمى، موسسه فرهنگى نشر و پخش دانش،   1
 و مجله بانك مركزى ایران. 96ص  1881نشگاه تهران، كلیات صنعت قندسازى، محمد ابراهیم ریاحى، دا  1

 
 ، كابل.1839، 1، ص  83روزنامه جمهوریت، شماره   8
 .11، كابل، ص1849تولید و تورید شكر در افغانستان، مرادعلى حیدرى، مونوگراف پوهنځى اقتصاد،   4
 .1تكنولوژي قند، ص  3
 تكنولوژى قند. پشتى اول.  9
 .96ى، ص كلیات صنعت قندساز  1
، تبریز، ایران، ص یك. یك منبع انترنت كه در بخش 1833زراعت نیشكر، جى. هانسیگى، ترجمۀ مهندس بهرام میرشكارى، دانشگاه آزاد اسالمي تبریز.   3

 دگر نیز تفاوت هاى دارد.از چغندر بدست میآید. البته منابع   87شكر تولیدى دنیا از نیشكر و %  17منابع این كتاب معرفى شده مینویسد كه امروز %
 .4زراعت نیشكر، جى. هانسیگى، ص   6
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را نرم و شكر در تولید كیك و كلچه، سمبوسه، بغالوه، قتلمه، بوسراغ و غیره  نقش اساسى دارد. شكر كیك  -۲
 مرطوب نگهمیدارد و امكان ان را فراهم مى اورد كه كیك زیاد دوام كند.

شكر دارد. شرینى شكر نوشیدن جوس را گوارا تر ساخته و از رشد جراثیم جلوگیرى ٪  ۲۰ـ1۲جوس باب معموالً  -۳
 میكند.

 این تولیدات ممانعت میكند.شكر وقت مصرف شیرینى مانند مربا وجام را بیشتر میسازد و از رشد جراثیم در  -۴
 شكر دارد.  ٪۵۵تا Condensedشیرغلیظ  -۵
 شكر در تولید انواع چاكلیت ها وشیرینى ها مانند )نقل( نقش اساسى دارد. -۶
از شكر بخاطر تجلى طعم بعضى خوراكه باب و نوشابه ها مانند گوشت یخ شده، ساس بادنجان رومى، سوپ قطى  -7

 د.شده و غیره استفاده میشو
 شكر دارد. Paieو پاى  Punding، پودین Jelly، جلى  Custaredفرنى  -۲
 (.1بسیارى از محصوالت دوایى تركیب شكردارد تا مزه ى تلخ یا تند ان كمرنگ تر شود) -1

مصرف سرانه قند هر سال در كشور هاى مختلفه جهان نظر به اختالفات جغرافیایى و فرهنگى فرق میكند. این رقم در 
 کیلوگرام۲و در بروندى و رواندا  کیلوگرام ۲۶،۲، كیوبا کیلوگرم۵1،۲، برازیل کیلوگرام  ۳۰،۲ ت متحده امریكاایاال

به  ۲۰1۰بوده كه الى سال  کیلوگرام1۶ – 11۲۰(. مصرف متوسط مواد قندى در جهان در سال ۲۰۰۲میباشد )
 .(1۰)سرانه افزایش یافته استکیلوگرام ۲۳،77

 نشان میدهد: ۲۰1۰ -۰1و  11۲1  -۲۲شكر در قاره هاى مختلف دنیا را در سال هاى  جدول ذیل مصرف سرانه

 کیلوگراممصرف سرانه به  قاره

۲۲- 11۲1 ۲۰۰1-۲۰1۰ 

 جهان
 افریقا

 امریكاى شمالى و مركزى
 امریكاى جنوبى

 آسیا
 اروپا

 اوقیانوسیه )استرالیا(

 
20.8 
14.1 
45.9 
38.5 
10.5 
41.8 
43.8 

 
۲۳.77 
15.5۰ 
۳6.۰۰ 
5۲.۰۰ 
1۲.۰۰ 
۳7.۰۰ 
4۲.۰۰ 

)براى سال  http://isfs.ir/amartakhassosi1.htmو  5(، ص 11۲1ماخذ: زراعت نیشكر، جى. هانسیگى )براى سال 
۲۰1۰.) 

ها مخصوصاً در اطفال، هیچگونه خطر متخصصین مواد قندى عقیده دارند كه مصرف قند به استثناى پوسیده گى دندان
براى سالمتى ندارد. بنابرین گفته میتوانیم كه شكر یك ماده غذایى مغذى و خوشمزه و یك منبع ارزان انرژى در جهان 

(. اما در عین حال تشویش وجود دارد كه مصرف سرانۀ شكر در كشور هاى پیشرفته و مرفه به علت 11بشمار میرود)
جمعیت، ایجاد چاقى و سنگ كیسه صفرا، ترس از مرض دیابت و ابتالً به ناراحتى هاى قلبى و روند افزایش كهولت 

استقبال از مواد شیرین كنندۀ مصنوعى كم كالورى اندك تقلیل یافته و ممكن است كه زراعت نیشكر و چغندر در جهان 
 صدمه ببیند.

ى از ممالك صنعتى جهان )غیر از روسیه، حقایق نشان میدهد كه سیر نزولى اندك در مصرف نیشكر در بسیار
سال گذشته در كشور هاى پیشرفته  ۲۰جمهورى هاى همجوار روسیه و جاپان( مالحظه میشود. این سیر نزولى در 

بمشاهده رسیده و پیشبینى میشود كه این كاهش ادامه داشته باشد. دالیل عمدۀ این روند عبارتند از: افزایش كهولت 
بال مردم از مواد شرین كننده مصنوعى كم كالورى و عالقمندى مردم جهان به خوش اندامى و افراد، چاقى، استق

 (.1۲ظرافت. شكر همواره با چاقى ارتباط دارد و در واقع این عوامل مصرف شكر را اندك كاهش داده است)
مردم بسیارى از جوامع مرفه كه عالقه زیادى به داشتن اندام مناسب دارند، به مواد شیرین كننده كم كالورى روى 

بار شرین تر از سكروز بوده و بعد از  ۳۰۰آورده اند. ساخارین شاید قدیمى ترین شیرین كننده مصنوعى است كه 
 British Food Additives andیى و آالیش انگلستان م كمیته افزودنى هاى غذا11۲۲مصرف مزه تلخ دارد. در سال 
Contaminants Committee  شش نوع شرین كنندۀ جدید تحت نامهاى آسپارتامAspartame آسیسولفام ،

Acesulfamk شربت گلوكوز هیدروژنه، ایزومالت ،Isomalt تایوماتین ،Thavmatin  و زیلوتولZylotol  را توصیه
مرتبه شرین تر از  1۳۰مرتبه و آسیسولفام  1۲۰یسولفام داراى اهمیت تجارتى بودند. اسپارتام نمودند كه آسپارتام و آس

 سكروز میباشد. 

                                            
17  Wikipedia- .بخش انگلیسى 
 . 4زراعت نیشكر، ص   11
 . 9 -3زراعت نیشكر،جى. هانسیگى، ص   11
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این مواد شرین كننده در نتیجه تبلیغات و بازاریابى خوب و راهیابى به صنایع كشور هاى پیشرفته، تهدید جدى براى  
 Food and Drug)ارو و غذاى ایاالت متحده مصرف شكر طبیعى پنداشته میشود. با وجود این ادارۀ د

Administration) و كمیته جنبه هاى طبى سیاست غذایى انگلستان(COMA)  و چندین ارگان ملل متحد نتیجه گرفتند كه
 هم در ممالك پیشرفته و هم در ممالك در حال انكشاف شكر طبیعى منبع سالم و ارزان كالورى بشمار میرود.

آن است كه الیاف سنتتیك و مصنوعى در مقایسه با الیاف طبیعى نظیر پنبه، پشم و ابریشم با  مدارك موجود نشانگر
 (.1۳شكست مواجه شده است)

طى چند سال اخیر كسانیكه به مرض دیابت یا قند دچار هستند، بیشتر از گولى هاى كوچك سفید شیرین كننده استفاده 
ن نیز مصرف كننده دارد. این عده فكر میكنند كه این گولى هاى سفید، میكنند، این شیرین كننده ها اكنون در افغانستا

چاى یا شیر آنها را شیرین میسازد، ولى دیابت آنها را باال نمیبرد. از آنجاییكه این مواد شیرین كننده كالً مصنوعى و 
 ر آورد.كیمیاوى اند، ممكن در آینده موجب اخالل در اورگانیزم بدن آنها شده و مشكالت جدیدى با

درین اثر كه بحضورشما خواننده گان محترم تقدیم مى شود، موضوع امكانات خودكفایى افغانستان از تولیدات شكر 
مورد بحث، تحلیل و ارزیابى قرار گرفته و تالش شده كه موضوع از آغاز كشت نیشكر و چغندر در جهان و بعداً 

تجارت جهانى شكر مورد بحث قرار گرفته و امكانات خودكفایى  افغانستان، صنایع تولید شكر در جهان و افغانستان و
 افغانستان تحلیل و بررسى شده تا یك نتیجه منطقى و علمى به دست آید.

هـ.ش بر میگردد. در ان سالها موضوع نوشتن مونوگراف براى فارغین پوهنځى 1۳56نوشتن این كتاب اصالً به سال 
جدى بود. هر محصل مكلف بود كه روى یك موضوع مربوط به رشتۀ هاى علوم اجتماعى پوهتون كابل بسیار 

تحصیلى خود، تحت نظر استاد رهنما، با استفاده از منابع و ماخذ متعدد تحقیق نموده و از نتایج آن طى یك كنفرانس در 
 محضر محصلین و استادان دفاع نماید.

 1۲ات شكر( تحت نظر داكتر نجیبى تهیه شده بود كه مونوگراف بنده )مطالعه امكانات خودكفایى افغانستان از تولید
 پاینت بدست آورد.

در آن وقت تالش هاى صورت گرفت تا مونوگراف بشكل كتاب چاپ شده و مورد استفاده عام قرار گیرد، اما 
بیروكراسى موجود در وزارت زراعت و مالدارى آن وقت كه فكر میكردند فقط كهنساالن حق دارند كتاب بنویسند، 

 مانع چاپ كتاب شد!
فعالً مونوگراف فوق مورد تجدید نظر كلى قرار گرفته و با استفاده از منابع  تازه، بخصوص معلومات موجود در 

 سایت ها و كتابها، آماده چاپ شده است.
 امید كه معلومات موجود در بخش پیشنهاد هاى این كتاب، در مورد موجودیت ظرفیت هاى بزرگ خودكفایى تولید شكر
در افغانستان، مورد استفاده محصلین پوهنتون هاى افغانستان، استادان علوم اقتصادى و مسوولین كشور قرار گرفته و 
وسوسۀ را ایجاد نماید كه ما میتوانیم با كشت فراوان نیشكر در والیات شرقى و چغندر در شمال شرق، شمال غرب و 

واردات شكر را كه ساالنه ملیون ها دالر افغانستان را مى بلعد،  جنوب كشور احداث فابریكه هاى تولید شكر، امكانات
 محدود ساخته و به افتخار خودكفایى از تولیدات شكر برسیم.

اینجانب به هیچ صورت ادعا نمیكنم كه این مطالعه نهایى بوده و تمام زوایاى موضوع را احتوا میكند. برعكس با كمال 
و در آیندۀ نزدیك متخصیصین جوان زراعت و اساتید پوهنتون هاى  عجز عرض مى شود كه این یك آغاز است

 افغانستان كار هاى بزرگ را در زمینه انجام خواهند داد.
اگر این كار مورد قبول اهل تحقیق در عرصه اقتصاد قرار گیرد، كار هاى مشابۀ در قسمت مطالعۀ امكانات خودكفایى 

 ت و بعضى مواد مصرفى دگر نیز انجام خواهد شد.افغانستان از تولیدات سمنت، پنبه و منسوجا
 در پایان این مبحث بجاست تا از كمك هاى بیدریغ معنوى ذوات آتى اظهار شكران و امتنان نمایم: 

ښاغلو عبدالطیف عابد و سید عارف عمرخیل روساى وزارت پالن بخاطر فراهم آورى امكانات دسترسى به كتب 
 شخصى ایشان. 

لكریم وزیرى رییس شركت قند بغالن كه نتایج آخرین مطالعات و تحقیقات علمى خود در زمینه ښاغلى داكتر عبدا
 زراعت چغندر و امكانات  فعالیت دوباره فابریكه قند بغالن را بدسترس گذاشت.

 واقع  سكر سند را بدسترس گذاشت.  Pirjagotښاغلى سید سلیمان سادات كه راپور مطالعات مفیدیت فابریكه شكر 
اغلى حافظ هللا عابدى، فتح محمد اكبرى و حاجى سنك باشنده گان قریقه گهیك ولسوالى كامه بخاطر فراهم آورى ښ

 معلومات در باره كشت نیشكر در ننگرهار.
ښاغلى احسان هللا مومند كه كار پر مشقت كمپوز و تصحیح چندین باره متن كتاب را با كمال حوصله مندى به 

 سررسانید.
زراعتى افغانستان، محصلین عزیز و اساتید محترم پوهنتون هاى كشور كتاب را  -قمندان انكشاف صنعتىامید كه عال

 با دقت  مطالعه نموده و مولف را از كمى ها، كاستى ها و اشتباهات محتمله باخبر سازید.

                                            
 1-9زراعت نیشكر، محمد یاسین مایل، ص   18
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 
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اسمعیل شاه سمند معاون از دوستان عزیز انجنیر احسان هللا بیات، محمد امین رامین رییس افغان بیسم و حاجي محمد 
 بنیاد بیات ممنون و مشكور هستم كه امكانات و حوصلۀ ایشان، این كتاب را تا شما خواننده گان عزیز رسانید.
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