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 یژندنهپ

سااا ه په غیایی رمیا او غیا  ی د ریر ایتیت درلودون ی دی. اوسااتکال  روندګر د لوړ ،اصاای  لن ی وده 

ایزی مودی  ګڼی  رنی  لوړ عاید او  ارموندنی له امله د ،بو اتو په عوض د سااابو  رنی ته مکه  هیده. د 

ت نالومی  اندی ریره توجه  post-harvestنفوساااو زیاتولو د سااابو تماضاااا یا لوړه  هیده هی له  بله یی د 

 یږی. یتدارنګه غیر مناسب ذخیره  ترانسپورت  ستون او پروسس له امله ریر ضایعات رامنځته  یږی. 

د عنعنوی سبو  رسیره ځینی نور سا ه یا شته د  وم پروسس او ارزښت لوړونه  یدای شی هی د  روندګر 

 نګی شوو سبو   عضوی سبو  غیر پروسس شوو  په عاید زیاتولو  ی عتده رول ولو وی.  ا وجود ددی  د

سبو   سته  ندی شوو سبو تماضا یا څو هنده لوړه شوی ده. د غیا د پروسس صنعت په ارزښت لوړونه  ی 

په یتدی اساااپ پروسااس او ارزښاات لوړونه د ښااه په  ارموندنه  ی لومهی ممام لری. پنځا ممام لری مګر 

 او د  ی  اره ځوانانو لپاره  ار پیدا  وی. ازار درلودون ی   د سبو قیتت لوړوی 

هین  د امری ا متحده ایاالت  جرمنی  نیدرلین   جاپآن  فرانسه   رتانیا  ایټالیا  یسپآنیه  یندوستان او  انارا 

اوساااتکال  د پرمکتیایی ییوادونو لپاره د سااابو  په ترتیب ساااره د سااابو زیات صاااادروون ی ییوادونه دی. 

صااانعت یو د سااارعت لرون ی او عاید لرون ی صااانعتونو څکه دی. دا په اسااااسااای توګه د  نګی شاااوی او 

ارزښاات لوړ شااوی ساابو نهیوال تماضااا له امله ده هی په صااادراتو  ی د زیاتی ساارمایه ګزاری لپاره زمینه 

  را روی. 



Vegetable    سابه

  رزښااااات نباتات دی  وم هی په خام یا پاخه شااااا ی خوړل  یږی او د زیات غیایی اعتوما واښاااااین    

 لرون ی وی

  .سا ه د غیا په توګه د استعتالیدون و نباتاتو عتده  رخه تش یولی 

  .په تازه ،الت  ی زیاتی او ه لری او په زیاتو رولونو پروسس  یږی 

 دی.  د منرالونو   ویټامینونو او یضتی فایبر عتده منا ع 

میلیونه ټنه  لنی تولید  ۳۹.۳۹یندوستان د هین څکه وروسته د سبو په تولید  ی دویا ممام لری  هی تمریبا 

ساتنی د  سا ه په یندوستان  ی تولیدیږی.  ٪ ۸۹.۹۱لری. د نهی  ښیی هی د ستون او  مکتلفی مطالعی را

په ټوله نهی  ی ضاااایعات واقع  یږی. د نهل  لنی ضاااایعات  ٪۹۰-۹۲عدم موجودیت له امله په سااابو  ی 

  یلیونه امری ایی رالره  یږی.  ۸۹

What is value addition? 

ه ته وایی؟څارزښت لوړونه   

ارزښااات لوړول د مح اااول د  د تولید یوه  له مر،له هی په  ی خامو موادو ته ارزښااات وراضاااافه  یږی. 

قیتت او د تولیدولو قیتت تر منځ تفاوت ته وایی. نوموړی قیتت د مشاتری د غوښاتنو په اسااپ ټا ی  یږی. 

اتی ی لن ه موده سااااارزښاااات په مکتلفو شاااا لونو پیدا  یږی او لوړیږی. ا جره ساااابزیجات زیاتی او ه لری ه

 یږی  وم هی  اید مر تر مره خرڅ شی یا یا په مکتفلو ش لونو تغیر شی هی یتدی ته د ارزښت لوړول 

پروسس   صادراتو او م رف له امله  تیږی. نوموړی د قیتتونو د نوساتو له امله ضایعات د سبو وایی. 

 ماضا یا لری. تولیدات د مکتلفو ییوادونو په تجارت او مار یټونو  ی لوړه ت

What creates added value? 

 ارزښت لوړول څنګه صورت نیسی؟

  یفیت: ایا د مشتری د توقع سره  را ر دی  نه؟

 دنده: ایا خپی مسولیت یی ادا  هی دی؟

 ش ی: غوره رول؟

 سا،ه : ایا دا مناسب ځای دی؟

 وخت: ایا دا مناسب وخت دی؟



 السرسی: ایا مشتری ته رسیږی؟

Gross Value Added (GVA) 

ضافی خالص ارزښتا  

 gvaیوه خاص تولیدون ی  صنعت  سا،ی او س تور د ګټی په معلومولو  ی  ومک  وی. په  ی عبارت  

داخلی  GVAد یو خالص مح ااول  خدمت یا یا صاانعت پواسااطه د لوړ شااوی ارزښاات اندازه معلوموی. 

 کول لری   په محاسااابه  ولو  ی  ومخالص عاید  وم هی د ییواد په مجتوعی اقت ااااد ټا لو  ی عتده ر

  . وی

ګټی     

 مح ول ته یر وخت السرسی  یږی. 

 وهنی سامان االت موجود وی  او ارزانه وی . 

  .مکتلفی ت نالومل موجودی وی  السرسی ورته لری او  وهنیو تولیدوون و د  رداشت وړ وی 

 تولید یا په تازه یا په پروسس شوی ش ی سره عرضه  یږی. 

  .زیات پروسس شوی تولید څکه لوړ عاید تر السه  یږی 

  .خرڅالو ورسره زیاتیږی او صادرات ورسره زیاتیږی 

 

 د سبو د ارزښ لوړو عمده میتودونه په الندی توګه دی. 

• Processing   پروسس  ول 

• Dehydration    وهول 

• Canning    قطی  ول 

• Preservation      ساتنه 

• Coating   پوښی 

  



Processing پروسس کول  

و د پروسس  ول د م رف لپاره او لوړ غیایی ارزښت لرون ی مح ول د تولید لپاره پروسس  ول اړین دی. 

خپی رنګ  خوند  شاااااا ی او غیایی ارزښااااااات وسااااااااتی. عتده یدف یی د په جریان  ی مح ااااااوالت  اید 

پروسس  ول نازک سبزیجات په ثا تی غیای  مای روارګانیزمونو د لتنځه وړل او د ساتنی موده اوږدول دی. 

تبدیلوی هی د زخیری زیاته موده لری  وم هی د مکتلفو ورایټیو په خپرولو او انتمال  ی اساااااااانتیا رامنځته 

 وی. د پروسااااااس موخه داده هی د مای رو ونو پواسااااااطه د خرا یدلو اود ،جرو د فزیولومی ی ورسااااااتیدنی 

وینځی  وهول  قطی  ول   نګی  ول  تکتر او اهار جوړونه او د مکنیوی و هی. عتوما په دی پروسااااه  ی 

 شعاعو استعتال شاملیږی. 

 

 

Dehydration وچول 

وهول د سااااااتنی یو پکوانی میتود دی. د سااااابو څکه د او و ویساااااتی عتوما د تودوخی په واساااااطه 

د او و  صورت نیسی هی دا یا د لتریزی انرمل او یا د  رقی انرمل په واسطه صورت نیسی. 

 تولو لویااه ګټااه داده هی پااه ،جا او وزن  ی یی  تبود راولی  وم هی د وهو مح ااااااوالتو پااه 

ترانسااااپورت او ذخیره  ی  ومک  وی.  د وهولو معاصاااار تکنی ونه ریر پرمکتللی دی. د مکتلفو 

ن ل  ټی لیهو  تورایی  ګلپی  لو یا  ګازری   ماشااینونو په واسااطه .......... ......... تر سااره  یږی. 

 مرهک  رومیان   رم  ملکوزی  مټر  پالک  مورینګا عتوما وهیدون ی سا ه دی. 



 

Canning قطی کول 

په فلزی او یا یا شاایشااه ای لوښااو  ی د مح ااوالتو اهول د غیا د پروسااس یو نهیوال میتود دی. دا 

. د ګټور دی په مشاااک اااه توګه په پرمکتایی ییوادونو  ی هیرته هی یک الونه  ا یا نه وی  زیات

قطی  ولو په پروسااه  ی ساابزیجات ټوټه ټوټه  یږی  په قطی  ی اهول  یږی  او د لوړی تودوخی 

ساره معامله  یږی تر څو د   تریا ساپورونه د لتنځه والړ شای.  انتینرونه په ګرم ،الت  ی پوښی 

ی ه قطی شاااو یږی تر څو هی د  وټی په تودوخه  ی وا یوم ) خالیګاه( منځته راوړی. په ښاااه توګ

 څو  لونو لپاره ذخیره  یدای شی. سبزیجات د  وټی په تودوخه  ی د

 



Preservation ساتنه 

یت او ،یاتی تغیرات  تیږی.  عال جه  ی د می رو ونو ف په نتی ګی  ولو  نه: د ساااااابو د  ن ګی  و  ن

 یتیاوی ساتنه: اهار   ی پ  ه نی د  یتیاوی موادو په واسطه ساتی  یږی. د سبو د ساتنی عتده 

سید او ما سیتیک ا سلفیت  سودیا  ینزویت  ا شیا میتا  ای  ستعتالیدون ی  یتیاوی مواد له پوتا ګی لا

ساااا ه  اید د میوو څکه په جال په یک ال  ی  یلاااودل شااای. هی دا هاره  ه یی د  څکه عبارت دی. 

په یک ال  ی سااااااااتی  یدون ی ساااااابزیجات له ګازرو    الو   مر پکیدو څکه مکنیوی و هی. 

 عبارت دی.  را ولی   رم  سیلری او مرخیهیو څکه 

 

پوښل ) معامله کول(  Coating 

د سبو پوښی د ا سیجن   ار ن دای ا ساید  رطو ت او او و  کار مکنیوی  وی  وم هی ښ ال زیاتوی او د 

اسااا ار یک  سااااتنی موده اوږدوی. طبیعی شااایره او  یتیاوی مواد دواړه د پوښااالو په مناور اساااتعتالیږی. 

یعی انتی د طب سااااتعتالیږی. اسااااید  پوتاشاااایا  لوراید   لساااایا  لوراید  الینولیک اسااااید .... د پوښاااالو لپاره ا

ا سااایدانت مکتلو رولونه په نباتاتو   م اااالحه جاتو او وښاااو ) عضاااوی تیزاط  د نباتات طبیعی شااایره او 



مرچ   انجان  رومی  انجان  ځت نی توت او  ضاااروری تیی( د خوړنی وړ پوښاااونو په توګه اساااتعتالیږی. 

   الو عتوما پوښی  یدون ی سبزیجات دی. 

 

 وړاندیزونه

د افغانسااتان ، ومت او اړونده ادارې  اید د ساابزیجاتو د صااادراتي  ازار د پراختیا په موخه الندې 

اقدامات تر سااره  هت تر څو یېواد مو د ساابزیجاتو د تولید له امله پر ځآن  ساایا او د صااادراتو له 

 امله یې د ییواد د اقت اد پیاوړی شي. 

 بزیجاتو د تولیدت پالن په جوړولو  ې یتاینګي پیاوړې د  رونده ګرو او سوداګرو تر منځ  اید د س

 شي.

  دا هې زمونږ ییواد له  ده مرغه  حر ته مسااااتمیته الر نه لرت نو له یتدې امله مو د ساااابزیجاتو په

صااااااادرولو ریر م ااااااارف راځي نو  اید ، ومت د یادې سااااااتونزې د ،ی لپاره پر  دیلو الرو  ار 

 و هت. 

 د ییواد د ساااابزیجاتو لپاره په منځني ختیځ  اروپا او نورو یېوادونو  ، ومت او اړونده ادارې  اید

 ې مناساااااب مار یا پیدا او ساااااواداګرو ته نوموړو مار یټونو ته د سااااابزیجاتو په صاااااادرولو  ې 

 اسنتیاوې رامنځته  هت.

  دا هې ساااړه ساااتنځایونه او پروسااس خانې د ساابزیجاتو د ارزښاات د لوړولو لپاره ریرې اړینې دت

 ، ومت او اړونده ادارې ددې  رخې پیاوړتیا ته پوره توجه و هت. اید 

جه ګیريینت  

مټریک ټنو تازه تولیداتو په درلودلو سااااااره د  ۸.۱.۸په نهیواله   ه یندوسااااااتان د هین څکه وروسااااااته د 

سبزیجاتو په تولید  ې په نهل  ې دویا ځای لرت.  ه څه یا یندوستان د سبزیجاتو د تولید له مکې پر ځان 



 ساایا ییواد دی یعنې  والی شااي خپلو ټولو وګهو ته د یغوې د اړتیا وړ ساابزیجات  را ر  هت ولې  یا یا د 

ساالنه ساابزیجات د مناساابو ساااتنځایونو او پرسااس ځایونو د نه درلودلو له  ۹۰څکه تر  ۹۲نوموړت ییواد د 

د  په تیاره  ڼه موجود  د ساابزیجاتو د ارزښاات په لوړولو سااره ساابزیجات په مار یا  ېامله ضااایع  یږت. 

 پلور او صادرات زیاتیږت. تولید  یفیت یې لوړ  د پیرودون و توجه جلب او د سبزیجاتو 
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