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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال   ٠٣-٠٦-٢٠١١  ني
 
 

   د زعفران داروئی او غذايی ارزښت                                           
   

ورتوب له مخی يی              زعفران چی دخپل هر اړخيز 
 په افغانستان ، دازمان يی تر بل هروختهم بولی) السره ط(

ی که چی دا بو کيدالی کی نوم ډير يادي شی د نوم ، دا
اکل شی  ای ناست و ی يانی کوکنارو  . بدی زهری بو
ره دزعفران بو و اوبوته ډير ل اړتيا لری او ان په ښ

مکه کی ښه حاصل ورکوی ه هم په هيوادکی . لرونکی  که 
ۍ دزعفرانو ت له مخی تر نورو دهرات واليت دا  د ک

نو پر بنس په ليرليد کی دهيواوړاندی دی ي ر د  د ، م
اکلی شرايط او د  ت دپاره  ول واليتونه د زعفران دک نژدی 

ی يی داچی په هرات ک. روزلو دپاره يی اړين امکانات لری
ت تر نورو زيات دی ، ښايی دا به پدی خاطر وی دامهال ک

يوال    . ینوم لرچی هلته اوسيدونکی د ايران دپيداوارو سره ښه بلد دی او ايران دزعفران دحاصالتو له مخی ن
ولی ن ه منل شوی او نژدی په  ه هم د زعفران نوم ديوی عربی کلمی په تو ی کی دی ته په ورته نامه        که 

ی ريزی ژبه ورته يادي ه په ان ی په تو اليايان يی بيا )   Saffron(، دبيل ر په ايرانی .  بولی)Zaferano(وايی او اي م
ی ، پنام» کورکوم « ادبياتو کی کله ناکله د  وب  ا يدنی  ه هم ياد شويدی او ايرانيان چی خپل هيواد دزعفران دزي

ت    دتاريخ اوږدوال هلته تر   .    کالو پوری حسابوی٣٠٠٠دوی يی دک
ی د هغو واښه ډوله نباتاتو په ډله         دا ارزښت لرونک بو

وال يی يوازی د  ی چی لوړه ونه نلری او ج  ٣٠ – ١٠کی را
وکاله . ترو په خواوشا کی دی سانتی م ی عمر  دزعفران دبو

ه لرید ی حاصالت . وام کوی او تخم يی دپياز ب دزعفران دبو
زيات ندی او ښايی دقيمت دلوړوالی يو لوی المل يی همدغه 

ه  ي دايرانيانو د . دهشی وی چی عرضه يی دتقاضا په پرتله 
خه١۵٠، دوی د زعفران دهرو احصايی له مخی النو    

رام او د هرو نژدی  خه فقط يو ١۴٧يوازی يو  النو   زره 
رام اصل زعفران تر السه کوی    . کيلو

       
په سرچينه کی دارقامو (               دايرانی ارقامو پر بنس   

نو زعفرانو په اخيستلو سره په)کال ندی ښودل شوی  نی ډول د سلو  ی ، ايران په کال کی په من ۍ کی لوم ای  ن
ی دزعفرانوحاصالت ( ولی ن ی چی ٢٣٠ينی ايرانی سرچينی د  نه ياد ک ه يادوی١٧٠  نه يی د ايران ون او )   

نو ٢۵وروسته بيا اسپانيا د  ای نيسی  اپور، ، روسيهوسته هندوستانلدی نه ور. په ترالسه کولو سره دوم  ، سن
ايوان اليا، جرمنی، چين،ماليزيا، جاپان،  ه  فرانسه، اي نه زع٢۵، استراليا او يونان په  ای   فران اخلی اودريم 

ور وړاندی کوالی شی او دبل لوری . ترالسه کوی ه هم دا ارقام ډير دقيق ندی خو يو عمومی ان ومان که  زما په 
  . ی اړوند د دقيقو ارقامو ښودل ندیددغی ليکنی موخه پد

        
  :         د زعفران داروئی ارزښتونه 

نو له    ي خه شهرت لری او دهغو  ه د پخوا زمانو  ن زعفران د دوديزو درملو په تو     د غذايی ارزښت تر 
، زعفران په بدن کی دغوړينو موادو او دوينو د کوليستيرول کی پر موږکانو باندی ترسره شويدیمخی چی په اروپا

ولو کی مثبت رول لری  ي ه په وينه کی د اکسيجن د نفوپه را . ذ دزياتوالی په کار کی مرسته کویاو همدارن
ی د دردونو د ارام)تسکين کننده ( خه دتسلی کوونکی دزعفران  ي وونکی، دنفس ، دمعدی تقويه کوونکی او د 

يو دليری کوونکی ه کاراخلی. . .، داشتها د زياتوونکی او تن  .  په تو
  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  : ی ارزښتونه         د زعفران غذاي
ی په زعفران خوراکی شيانو ته ښکلی رن      داچی  ی خوند ورکوی نو د پخلن ان ، په زړه پوری بوی او 

کيک لکه ( ، ديسرت د داسی غذايی توکو سره لکه وريجی.  پخولو په چارو کی ورنه کار اخلیبيالبيلو توکو کی دغذا
او نورو ) يو ډول خواږه الکولی مشروبات( ر اسيچ جوړولو، ليکيو، پنيرجوړولو، کلباس يا س، شيرينی باب)او نور

ه کيدالی شی په. کی ورنه زيات کار اخلی زعفران برسيره .  سوپ يا نازکه ښورواکی وکارول شیدمسالجاتو په تو
تياوی هپردی چی غذاته اشتهاراوړونکی بوی، رن او خوند ورکوی ان م ، غذا ته کنسرو کوونکی باکتريايی ضد 

ی کارول شوی ویورکوی يانی هغه غذا و دپاره ساتل  چی زعفران ور پک و ور ، بيله دی چی خوسا شی د
  . کيدالی شی 

  :       د زعفران دساتلو الری چاری   
ه که پوډر شوی وی        زعفرا ی تو ان ی ، بوی او خونن په  ي ي د دالسه ، د وخت په تيريدوسره يی کيفيت 

که نوورکوی ه ای قطيو کی وسات،  د ور رسيدلو ) رطوبت(ل شی چی هلته د نور او لنده بل  پکار ده چی پداسی ښي
ی، کنه زعفران خپل کيفيت د السه ورکوامکانات نه وی  . ی او په بازار کی يی ارزښت کمي

  :         دزعفران په عرضه کولو کی چلبازی اوتقلب 
ای او اقتصادی چاری ډير وختونه دچلبازانو  خطاايستونکو د السوهنی 

ی ډکول ال تر اوسه پوری له بده . وی دنورو دحق په اخيستلوسره دخپلی خي
يرد  ولنو کی ديوه ناوړه دود په  ی ډول په وروسته پاتو  مرغه په خان
ژوند پر بيالبيلو برخو باندی سيورۍ اچوی چی د زعفرانو بازار هم 

خه خال که يو ډير قيمتی توک دیان د بازار داچی زعفر. ص ندیور  ،
ای لرینو دلته د الس ونه  په ايرانی سرچينو کی می . وهنی د پاره اړينه ه

عدام تر لوستی دی چی په پخوا وختونو کی د زعفرانو تقلب کارانو ته ان د ا
اکل شوی وو دلته اکثره وختونه دتقلب په موخه يو ډول . پولی مجازات 

وی ، الن چی د زعفران سره ورته رن  لری او غذا ته ژړ رن هم ور
ویدزعفرانو سره  ، نابلد رانيونکی اصال دوی او دزعفران په بيه يی خر
 ، کله ناکله د زعفران د وزن د زياتولو په موخه پر هغه باندی غوړی.  بله په اسان سره جدا کوالی نشیدا شيان يو له

 وخت دهغه و تارونو ته پام ی بايد د زعفران د رانيولو پررانيونک. ت د سپری کول په ډول پاشیشربت يا نری شا
تن برخه يی سپين رن او لوړه بر. واړوی خه يی سور يا ژړډوله د اصلی زعفران تارونه داسی دی دی چی ک

ی د . سور رن لری النو تارونه س خه جدا کوالی داهغه چاری دی چی په م يی د نورو تقلبی  اصلی زعفرانو 
  . شی
                                                                     پای       

  
 

    


