
 
 

 

 

 

 

 

 

      
  

 
 

           

  


در معيشتی های زون تعيين ليتفعا 

افغانستان 

 )نت فيوز( قحطی عاجل هشدار های سيستم شبکه اداره ويژه گزارش

 1389 دلو،



 
 

      
  

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
                      

 


در معيشتی های زون تعيين فعاليت 

افغانستان 

 )نت فيوز( قحطی عاجل هشدار های سيستم شبکه پروژه ويژه گزارش

 1389 دلو،

 .نميباشد امريکا دولت و امريکا متحده اياالت لیالمل ينب انکشافی اداره نظر کنندۀ کسعنم لزوما نشريه، اين در نويسنده شدۀ ائهار نظريات
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 مقدمه
 به تا هندوکش کشيدۀ فلک به سر های کوه از .ميباشد متنوع اينکشور غرافيایج همانند افغانستان سرتاسر در شتمعي تأمين

 مورد پول و غذا طبيعی زيست محيط در موجود امکانات از استفاده با ها ستاور ساکن نهایاغاف بيشتر تان،ريگس صحرای
 هکاين بر را عمده قشن يک زيست محيط کهاين عليرغم .ميآورند بدست دخو درازمدت و جلاع حيات رایب را خود نياز

 تنوعات کنندۀ توضيح امر اين دارد، نند،ميک خريداری هم يا و ميفروشند مينمايند، آوری جمع ميکنند، کشت چه ها خانواده
 قرار خود تاثير تحت را خانواده غذايی مصئونيت چگونه اتتنوع اين اينکه يا و افغانستان، سرتاسر در موجود معيشت
نميباشد ميدهد  از عواملی تا است الزم .ميسازد ظاهر را صويرت گتربزر متقس يک تنها کیزيف زيست محيط تحليل يک . ،
 غذايی مصئونيت و شتمعي انواع درک در يزن بحران و زيربنا ترانسپورت، بازار، به رسیتدس زراعتی، کنالوژیت قبيل
 .شوند گرفته نظر مد افغانستان در ها خانواده

 تغيير انداخت براه را ها شخصهم آوری جمع عمليۀ 2005 سال در فيوزنت اداره هکزماني از افغانستان در معيشت شيوۀ
 و گرديد، شروعم اتحبوب زرع افزايش به جرمن که بوده خشخاش رعز محو قداماتا يرات،تغي ينا از کیي .است نموده
 .ميباشد ايد،مينم بازی انافغانست اقتصاد در زراعت کتورس که ی افزون روز همم نقش

 برای زمين تنساخ آماده شيوۀ .ميباشد تفاوتم هم از افغانستان روستايی مختلف مناطق در زراعت شيوۀ و تکنالوژی
 به تا زون زيکا ارگرانک گی الخانواده بين های قرارداد تیح آبياری، های تمسيس هم يا/و للمی ينمز از استفاده زرع،
 .ميباشند تفاوتم هم از ديگر زون

 هموارتر احاتس در هائيکه خانواده .ميگردد رعز آماده ستد با حدی يک تا و گاو کتور،ترا توسط مينز قاتوا بيشتر
 و بوده آن الکم به مقيد ها ورتراکت بهای ند،هرچ .مينمايند استفاده ها اکتوررت از نند،ميک کشت تربيش و دميکنن گی زنده
 رد 1يبجر فی فغانیا 500 تا 300 از تراکتور کرايه .ميگيرند کرايه به آن اصلی مالک از را هانآ ها وستار مردم بيشتر
 استفاده شفک برای زمين ساختن آماده در نيز ها اوگ بهقل از .ميپردازند نقد بطور رانآ کرايه ها خانواده يشترب بوده، اعتس

 که ،ها گاو قلبه جفت داشتن مربوط امر اين .زمين کوچک قطعات در هم يا و بلند و پست های زمين در بيشتر ميگردد،
 به خانواده يگرد اعضای هم يا و ها همسايه از آنرا بايد ندارند، اينرا آنانيکه .ميباشد است، زمين قلبۀ ایبر نياز اقل حد
 يکتعداد هرچند د،ميشون پرداخته نقد بطور ًعموما اجاره/کرايه مصارف ها، تراکتور مانند .بگيرند اجاره هم يا و قرض
 .ميپردازند جات غله دادن با شان التحاص فتدريا از بعد آنرا صارفم ها خانواده

 يد،لوت مهم عوامل از يکی آب به کافی دسترسی و داشته يتعموم افغانستان سرتاسر در زراعت بر مبتنی های معيشت
 اعونا بيشترين آبياری، های سيستم انواع ايرس و 2زاريک نتیس های سيستم .ميباشد غذايی مصئونيت تامين و زیسا بهينه
 برف بارش به متکی آبياری های سيستم نوع اين .ميگردد استفاده آن از انافغانست روستايی مناطق در که ميباشند آبياری
 خیبر در .ميباشد ميگردد، تبديل آب به بهار در که نیزما مدت به متکی نيز گرديده، واقع انتسمز های ماه در که ميباشد
 با 7 زون در ها خانواده .است گرديده مشاهده ها دريا هم يا و عميق های چاه از مپپ از استفاده با اریآبي ها زون از

 واقع تاثير حتت نفت بهای رفتن بلند با اوقات بيشتر در که مينمايند، آبياری شانرا های زمين پترولی های پمپ از استفاده
 .ميگردند

1
 

 تارکه پنجم يک به مساويست جريب يک 1

 الانتق زراعتی رعزام به مرتفع مناطق از آب ينمز قلث قوۀ از استفاده با که ميباشد ينمز يرز آبهای وسطت ریآبيا یسنت سيستم وعيکن ريزاک 2
 .مييابد



 
 

                      
                 

                   
 

                     
                     

                   
                     

                  
                      

                  
                       

                   
                      

                        
                     

                    
    

 
 

 نام تحت ها ونز بخش بيشتر در .مينمايد بحث للمی و آبی زراعتی حاصالت از سند اين در شده ياد عتیزرا ساحات بيشتر
 ساحات در .ايندمينم استفاده آبياری از خويش حاصالت زرع برای ها خانواده اکثريت که ميباشد ساحاتی مفهوم به "آبی"

 انارب ريزش به متکی ساحات ينا در ساکن های نوادهخا بيشتر حاصالت هرچند ميگردد، استفاده آبياری از نيز للمی
 .ميباشد

 با مقايسه در غذايی مصئونيت نظر قطهن از عموم بطور و دارند کم دارايی و ينمز اتاوق تربيش فقير های خانواده
 اجناس ساير و غذا به دسترسی در اقل های هگزين داشتن با افراد اين .دارند قرار پائين سطح در شان ثروتمند همجواران

 نبوده استثناء انافغانست در امر ينا .هستند شان اوليه مصارف تمويل وربمنظ شان کاری يیتوانا به متکی غذايی غير مهم
 ایه نيازمندی ساختن برآورده برای فیکا مبلغ آوردن بدست توان يرفق و عتبضا بی افراد کشور مناطق از برخی در که

 غير و بيحاصل زمين زمين، کوچک قطعات :ميباشد ذيل املوع چندين يا و کیي نابرب امر اين .نيستند شان ساليانۀ
 عدم و زمان و وقت به شان ينمز قلبه بمنظور مطلوب انچارپاي فقدان ن،زمي کشت در فیکا توانايی شتناند حاصلخيز،
 مکلف غذايی مواد خريداری برای اردرک مبالغ حصول نظوربم افراد اين جهنتي در .زراعتی وسايل يههت در توانايی داشتن
 معمول های شيوه از کیي .ميآورند بدست پرداخت منحيث را خود نياز مورد جات غله ارک بدل در هم يا و بوده ارک به
 لقبي از راعتیز وسايل تمام ثروتمند های خانواده شيوه، ينا تحت .ميباشد دهقانی يا حاصل در شراکت و کار ديگر
 بضاعت بی افراد حاليکه در مينمايد، فراهم را کش حشره جات ادويه و زراعتی های کود تخم، ،گاو هقلب يا و تراکتور
 و١:٢ مختلف شرح با جانب دو بين حاصالت آن، آوری جمع با .مينمايد عرضه آن بدل در را خود کاری نيروی و زمين
 فراهم را زمين بشمول وسايل تمام ثروتمند افراد که است ينا ديگر معمول ایه قرار از يکی .ميگردد قسيمت ١:٣ يا

 پرداخت منحيث را غله آنها مقابل در که مينمايد، عرضه را خود ریکا نيروی قيرف های خانواده ليکهحا در مينمايد،
 .ميآورند بدست شان زحمت

2
 



 
 

 
 

 

  

 
                      

                      
                

             
  

                    
  

                   
                     

  
                   

             
  

                    
                    

 
 

                  
                      

              
 
 
  

 )ميتودولوژی( روش

 و تشخيص هدف با که ها عيشتم بیارزيا سريع شيوه يک از استفاده با مذکور "فهاضا با" تیيشمع یها زون تعيين فراورده
 امجنا ميگردد، دهاستفا آن از وقت بر های شداره تحليل برای ينزاآغ نقطه يثحنم که ها يشتعم های شيوه و رسوم توضيح
Household) خانواده اقتصاد تحليل لوژیميتودو بر مبتنی ملع اين .ميگردد Economy Analysis)از نت فيوز که ميباشد 
 .مينمايد استفاده خويش های شتمعي های يتفعال برای اساس يک منحيث آن

 :ميباشد مرحله دو بر مشتمل ميگردد، استفاده آن از افغانستان در "اضافه با" معيشتی های ونز تعيين برای که لوژیميتودو

 که را نافغانستا مختلف مناطق تا ند،آمد هم گرد منطقه به متمرکز ورکشاپ چهار در منطقه گان نماينده :اول مرحله
 نمايند، عيينت مشخص تیمعيش های زون به را دارند، ها بازار به يکسان دسترسی و زراعت معيشتی، بهاشم فعاليتهای

 زون هر در دهش فتدريا های شتمعي مهم مشخصات گرديده، طرح ملی ورکشاپ در معيشتی زون هر شريحت :دوم مرحله
 .مينمايد تعيين زون هر برای را موسمی تقويم همچنان نموده، تشخيص را

معيشتی زون مواصفات و ها دهدومح حوزه عاجل تشخيص بر مشتمل که سوم مرحله يک مصئونتر، وضعيت يک در
 .است نموده ملی های ورکشاپ به محدود را عمل اين افغانستان در موجود امنی نا هرچند، .ميگردد اندازی راه ميباشد،

انترنتی صفحه در ها يشتعم بخش به ًافطل خانواده، اقتصاد اساسات و ليلتح مورد در بيشتر معلومات برای
s.net www.fewسند هم يا و ائيد،نم عهجارم،"Application of the Livelihood Zone Maps and Profiles for

Food Security Analysis and Early Warning" نمائيد داونلود را. 
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http://www.fews.net/
http://v4.fews.net/docs/Publications/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_en.pdf
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 معيشت ملی های زون نقشه
 مللیال بين سرحدات

 ياتالو
 کزمر
 ها شهر
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 ها معيشت )خاتشم( انواع
 يیاذغ نظر قطهن از يمقد نۀمز از 11 و 18 ،17 ،25 ،26 ،27 ،12 ،15 معيشت ایه زون ،ادیع سال يک در 	•

 ژهيو به بازار، به محدود درسترسی بر مشتمل غذايی مصئونيت عدم به وابسته ملعوا .ميشوند شتهادنپ مصئون
 متذکره های زون خره،بآل .ميباشد سبمنا نا اراضی و کشور، های بخش ساير از افتادگی دور رما،س فصل در
 .ميگردد زرع محصول کنوعي فقط سال هر در جائيکه داشته، قرار بلند اعارتف در همه

 ناکافی بارندگی بنابر 28 و 24 ،20 ،14 ،10 ،6 ،2 ،1 معيشت های زون مساعد، نا و متوازن نا سال يک در 	•
 باتث بی قاتوا شتربي که مرز آنسوی تجارت به وابستگی و بازار به دسترسی در دشواری منظم، غير يا و

 .دارند قرار خطر رضمع در غذايی مصئونيت نظر نقطه از ميباشد،
 قرار خطر معرض در شتربي ائيکهه زون ساخته، أثرمت را ها زون يکتعداد افغانستان در دوامدار های بحران 	•

 يجاشدهب افراد کثير يکتعداد زونها اين در .ميباشند 29 و 28 ،25 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1 های زون دارند
 .ميسازد متأثير را ها وادهخان دارد موجود بحران و ارندد ودوج داخلی

 دستب را فعن کم اندازه يک افغانستان گان کننده توليد و داشته، قرار يبنش در همسايه های کشور با قيم قابتر 	•
 .ميباشند ارزان اوقات اغلب شده وارد زراعتی محصوالت اينکه برای ميآورند،
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 موسمی یمل تقويم
قوس

 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

h 

ميزان
( )اکتوبر

pl 

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 

w 

اسد
 ( )اگست

h 
w 

سرطان
 )جوالی(

h 
h 

جوزا
 )جون(

h 
w 
pl 

ثور
)مئی(

h 
w 
lp 

 حمل
)اپريل(

w 
pl 

حوت
 ( )مارچ

w 
lp 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 الس های صلف

 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 *برف
 حاصل کم فصل
 زراعت های فصل

 ریاهب حاصالت
 نیتاسبتا حاصالت
 انیزخ حاصالت

 کليدی های دوره
 يریش محصوالت

 حلیم کارگران

 ناکارگر مهاجرت

 ها آسيب و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 ≈زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl Lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم

 فعترم مناطق*

 ددرگيم واقع حاصالت ریآو جمع از قبل≈

 موسمی تقويم کليدی نکات

 .ميباشد ينمز اعارتف به مربوط امر اين .ميباشد اسد الی ثور ماه از افغانستان اصلی حاصالت 	•
 و سنبله های ماه بين انتسمز در دمگن کشت .بهار و زمستان :دارد اصلی فصل دو گندم کشت برای افغانستان 	•

 با عموم بطور زمستان گندم .ميباشد حمل و حوت های ماه بين بهار در گندم کشت حاليکه در بوده، دسميبر
 .ميباشد ندگیبار هب متکی اربه گندم حاليکه در ميگردد، آبياری ریجا های آب از استفاده

 خشب يک مهاجرت فصل و غذايی اوليه مواد بلند بهای با و يافته گسترش زمستان های ماه در بيحاصل فصل 	•
 .ميباشد همزمان کارگران

 التصاح امراض نيز ميگردد، واقع اسد الی حوت ایه ماه طی که بوده، ها يالبس مهم های آسيب و خطرات 	•
.افتد می اتفاقسد و حمل های ماه طی که بوده زراعتی  تابستان و بهار در گندم حاصالت باالی اينها ردویه ا
 .دارند را خود اثرات
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 التگنج و زراعت مختلط شرقی زون :1 معيشت زون

 ردهوآ بر برای دهپراکن يتجمع دارای و مواره نا ونز ينا در ساکن های خانواده
 کرده ليدوت را غذايی ادوم کافی اندازه شان ساليانۀ نيازمنديهای ساختن
 نیاتسهکو های والیولس الی رهارننگ واليت جنوبی های ميدان از .نندانميتو
 يک طقمنا ينا کنسا ایه خانواده پکتيکا و خوست پکتيا، ر،گلو های واليت
 هجنتي در .ينمايندم کشت را حاصلخيز غير ينزم قطعات کوچک ًانسبت و کم اندازه
 .ميباشند متکی زاراب باالی شان غذايی مواد وردنآ بدست ایبر ها خانواده تربيش

 .ميباشند وددحم ونز اين در ها نهزيگ تديوحدم برانب عايد سبک فعاليتهای

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 خانواده شتربي کهاين ایبر يابد، می افزايش دمنگ بهای کهزماني
 نظر نقطه از زون اين د،هستن ارباز به متکی زيادی حد تا ها

 ميشود تهداشنپ خطر معرض در ذايیغ مصئونيت

 شتيعم مهم فعاليتهای

ندمتورث  فقير

زمنديهاینيا مواشی يهترب همچنان آن، توليد در خيلد انکارگر و نقدی محصوالت جنگالت محصوالت فروشات  و حبوبات
.مينمايد تمويل ها زون ينا کنانسا شتريب در را ها خانواده حياتی غير و حياتی حاصالت و حبوبات محصوالت  محصوالتنقود

های کنده فروش از را خود عايد تربيش بخش يک ثروتمند های خانواده هرچند نقدی تیع  زرا

 در آمده بدست جگالت از محصوالت ينا .ميآورند بدست هيزم و درخت
 .ميرسند بفروش محلی ارباز ينترنزديک

 حاليکه در بوده، زون اين غذايی اصلی اتليدتو از تاحبوب و جواری گندم،

شیوام نگهداشت  شیوام نگهداشت

 *غذايی ادوم بعمنا و انواع

ندمتورث  فقير
 نکهآ با .يباشندم نقدی اصلی والتحصم جمله از باتحبو و مغزچار چرس،
 ولسوالی يکتعداد دارد، يتعموم نزو اين های قسمت يشترينب در چرس کاشت
 .اند داده ارقر منع خشخاش محو ملی برنامه بربنا نراآ توليد ارننگره واليت های
 ماا ميرسانند، بفروش را وباتحب و چارمغز چرس، کم اريکمقد يرفق های خانواده
 .ميآورند بدست دهقانی طريق از را خود عايد تربيش

 ماه 6-5 ماه، 7-6 خريداری :گندم
 خود حاصل

 اریدريخ :نجبر
 خود حصولم :نیاويح محصوالت

 8-9 خريداری :گندم
 حاصل ماه 3-4 ماه،
 خود
 اریدريخ :نجبر

 خشب يک عايداتی و غذايی مهم منبع يک )ها بز و وسفندانگ( مواشی تربيه
 ابقطم ثروتمند های خانواده .ميباشد زون اين ساکن های وادهنخا بزرگ

 ذبح تانسزم آغاز از قبل آنرا يرفق افراد حاليکه در نموده، ذبح راآن شان ضرورت
 تعداد ه،نمود ذخيره آينده سال حاصالت وریآ جمع تا را خود ایه وفهعل ،نموده
 های ماه بين نياتلب توليدات وانیفرا وقت در يرش از .ميسازند کم نرااش ایه رمه
 .ميشود استفاد سال تمام در چکه قروت، از شده، ادهفاست اسد الی حوت

 رانآ فرصت ها دهاوناخ به ،بوده خوب زون اين سرتاسر در بازار به درسترسی
 الس امتم در را خود اسنجا نموده، خريداری را خود نياز ردمو ادمو تا ميدهد
 و وستخ آباد، جالل در ترزرگب های ارازب به اسکان تربيش .دبرسانن بفروش
 از کستاناپ از شده وارد نجبر .اشندميب نسلکم پيوست های جاده طريق از پشاور
 يکهلحا در گرديده، خريداری کم مقدار به سال امتم در آباد جالل ارباز طريق
 ريداریخ ميشود، تمام غذايی مواد قهآذو يکهنزما يا و سال ماه ٨-٩ از نيز گندم

 بفروش تجار به عهمزر باالی عقرب/ميزان های ماه در چرس حاصالت .ميگردد
 وشرفب زرعهم الیبا نيز حبوبات و چارمغز .ميگردد چاققا تانسپاک به رسيده،
 کابل های بازار به باآلخره و آباد جالل و خوست های بازار به راآن تجار رسيده،
 يازمندین ديده،رگ ریآو معج دلو الی يزانم های ماه در هيزم .ميدهند الانتق
 های اهم در درختان های کنده .ميسازد وردهبرآ سرما های ماه در را ریشه

 آن فروش غرض اکستانپ ورکش به و آمده بدست جنگالت از جدی الی عقرب
 ماه در که بوده جنگالت ديگر مهم محصوالت از يکی صنوبر .ميگردد قاچاق
 .ديرسم بفروش ديده،رگ آوری جمع عقرب الی بلهنس های

خود ماه 1 التحاص :حبوبات  :نیاويح محصوالت
 خود حصولم

 اتیيداع مهم منابع

ندمتورث
جنگلی محصوالت فروشات
شیامو فروشات

تیع  ازر حاصالت فروشات

 فقير
تیع  ازر کارگر
 شیامو فروشات
 حاصالت فروشات
 تیعازر

 اصلی های بازار
 آباد جالل
 خوست
 شاورپ

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا بارش
 زاراب خوردن برهم

 وقترب هشدار مهم های شاخص
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 خشک وهمي بهای در کاهش
 چنانچه جنگالت قطع منع بر مبنی نستاناافغ دولت سياست
 کنند می کار جنگالت در فقير های خانواده
 به غذايی مواد صادرات به طهراب در کستاناپ سياست
 تانسغانفا
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 گالتنج و زراعت مختلط یشرق :1 معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر (

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر دح
 برف
 حاصل کم فصل

 معيشت مهمفعاليتهای
 hhlppl گندم
 lpplwhhچرس
 lpplplwhhحبوبات/جواری
 lpplplwhhچارمعز
شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشیانتقال
 پشم فروشات
پوست فروشات
 جلغوزه آوری جمع

 گندم خريداری
 برنج خريداری
 ها فرصت ساير

محلی کارگران
 کنده چوب کارگران
کارگران مهاجرت
 خطرات
سيالب
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
ژاله طوفان
جمع h هرزه علف کندن ئمعال w کاشت pl زمين ساختن آماده  حاصالت آوری lp اختصارات و
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 جنگالت و مالداری-راعتز یشرق :2 معيشت زون

 شرق ان،تنورس جنوبی کوهستانی اتحاس گالتجن دارای و مالداری-زراعتی زون اين
 يکی گاو توسط قلبه .ميدهد قرار پوشش تحت را کنر واليت های بخش يکتعداد و لغمان
 ا،ه خانواده اددعتکي هرچند وده،ب کاشت ایرب مينز ساختن آماده ولمعم های شيوه از

های خانواده ًا  .نمايندمي استفاده تورکرات از ثروتمند رثکا

 و مواشی يهربت زراعتی، داتتولي به متکی تربيش ونز اين ساکن های خانواده
 يهترب .يسازندم برآورده را خود غذايی و نقدی هایيازمندين طريق اين از بوده، گالتجن

 ايدع حصول يگرد ایه شيوه به نسبت نقد پول دنورا دستب آن طريق از و مواشی
 زون اين اصلی غذايی حاصالت حبوبات ساير و جواری م،دنگ .ميباشد مروج تربيش
 ها خانواده .ميگردد زرع فروش رایب تربيش چارمغز و حبوبات حاليکه در بوده،

حاصالت رایب بوده ساکن ها دره در  ریاج های آب سيستم به متکی شان اعمومً
-وتح( گی بارنده و )دلو-قوس( رفب ريزش ميزان به وابسته آب موجوديت .شنداميب
 .ميباشد )ثور

 بی افراد ه،گرديد خريداری ارد سرمايه های روهگ انبج از زيادی حد تا غذايی مواد

 مردم کهحالي در نموده، ریداخري راشان غذايی مواد بخش خمينیت وربط بضاعت

 از بعد .ندنمايمي ریادخري ارازب از را خود نياز مورد غذايی مواد بخش- ثروتمند

 از ماه پنج رایب وانندميت بضاعت بی افراد سرطان/جوزا ماه در حاصالت ریآو جمع
 از خريد با سال متباقی های ماه در را خود ديهایننيازم ،نموده استفاده شان خود گندم
 گی آماده ایبر .ميسازند وردهبرآ شان مواشی بر اتکا با کم اندازه يک تا هم يا و ارباز
 تا نموده، زیاندو ذخيره را خود جات غله ميزان صلف در های دهخانوا زمستان، به

 هانآ بز، و گوسفند تنداش صورت رد .نمايند ریسپ آن وسطت را مستانز ایسرم بتوانند
 ينا .مينمايند ادهفاست مستانز فصل تمام در آن وشتگ از و نموده ذبح مستانز از قبل را
 ينهمز نهاينگو به ميدهند، کاهش را خود رمه تعداد : 1) دارد عمده دفه دو یژتيراستا

 اردشو ارباز به دسترسی مانيکهز 2) ينمايند،م رکادت واشیم ساير به را علوفه کفايت
 يازن مورد ایغذ منحيث ايام ينا در يزن قروت از .ينمايندم استفاده آن وشتگ از ميباشد،
 .ميگردد استفاده زمستان

 زون، خلدا در دنکر ارک طريق از قدن ولپ زون ينا بضاعت بی ادرفا تريشب برای
 هم يا و کابل آباد، جالل در ونز از خارج هم يا و ثروتمند های خانواده مزارع باالی
 هردو برای عايداتی مهم منابع از يکی نيز پشم و لبنيات مواشی، .آيديم بدست پاکستان
 در رسيده، وشرفب تابستان های ماه در پشم .ميباشد زون اين ی ثروتمند و قيرف طبقه
 ندهک قبيل از تیالگنج اتیتوليد .ميرسد بفروش اسد الی وتح های ماه طی يرش حاليکه
 .ميرسد بفروش دلو الی ميزان های ماه طی هيزم و صنوبر چوب درختان، های

تجار توسط حبوبات ًا  دعب يافته، انتقال والیولس های بازار به فروش بمنظور چارمغز و
 .مييابد انتقال آباد جالل و نرک به

 و شديد سرمای هموار، نا یاراض بنابر سال ماه چهار الی سه طی بازار به دسترسی
 .ميباشد اردشو مناسب های جاده موجوديت عدم

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم

 نا الهایس در ذايیغ ونيتمصئ نظر طهنق از زون اين
ويژه به ميشود، تهشاپند خطر معرض در  مساعد

 ونز اين مهاجر ارگرانک کستاناپ های ارازب کهزماني
 نداوميتن کرده جذب را

 معيشت مهم يتهایلفعا

 ندمتورث
تاحبوب محصوالت
لیگنج محصوالت تافروش

 شیامو نگهداشت

 فقير
 تاحبوب محصوالت
 شیامو نگهداشت

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
 ماه 6 خريد، ماه : 6 گندم

 خود توليد
ها ریخريدا تمام نجبر :

نی  ماه 6: اويح محصوالت
 خود محصوالت

 فقير
 ماه 3 خريد، ماه : 9 گندم

 خود توليد
ها ریخريدا تمام نجبر : 

 : 3-6 نیاويح محصوالت
 خود حصولم ماه

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
شیوام تافروش
لیگنج محصوالت تافروش
 تیعازر حاصالت تافروش

 فقير
تیع  ارز رگراک

 و مواشی شاتورف
 نیوايح محصوالت

 اصلی های بازار
 ادبآ جالل
 نرک
 المرتهم

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 نیايوح امراض

تیع ا  زر حاصالت های آفت و امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 يیاذغ مواد ایبه يشازفا

 زدمزور در کاهش
 مواد صادرات به طهراب در پاکستان لتود ستياس يرتغي

 ناستفغانا به غذايی
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 التگنج و مالداری-زراعتی یشرق :2 معيشت زون

قوس عقرب ميزان سنبله
 )سپتامبر(
اسد سرطان جوزا ثور  حمل

پريل (
حوت دلو  جدی

بر (( )اکتوبر( )نومبر( ) مئی ( )جون( )جوالی( ( )اگست ) ا )فبروری( ( ) مارچ  ) دسم )جنوری
 سال های فصل
 باران اکثر حد
 ها
برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 hhlppl گندم
 lpplwhh حبوبات/جواری
 hh چارمعز
 محصوالت
 شيری
مواشی فروشات
مواشیانتقال
 پشم فروشات
 پوست فروشات
 آوری جمع
جلغوزه
 گندمخريداری
 برنجخريداری
 ها فرصت ساير

 محلی کارگران
 چوب کارگران
 کنده

 مهاجرت
کارگران
خطرات
سيالب
حيوانی امراض
 امراض
 حاصالت
زراعتی
ژاله طوفان
جمع h هرزهعلف کندن عالئم wکاشت plزمين ساختن آماده  و

 اختصارات
lp آوری 

 حاصالت
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 مواشی و جنگالت توليدات مهاجرت، بلند سطح دارای جنوبی 3: معيشت زون

 های ولسوالی شرقی وبجن های قسمت در ها پهت و دهپراکن نفوس دارای ًانسبت ونز اين
.دارد موقعيت پاکستان با سرحد در پکتيکا

 ينا ساکن های ادهوناخ معيشت اساس گالتجن يداتتول فروش و اعترز مواشی، هتربي
 شمگيریچ سهم ها شتر و ها بز گوسفندان، گاو، بيلق از حيواناتی .دهديم يلتشک را زون
دارند زون ين نقدی و غذايی های مندیزاني ينتأم در را ا  . ساکن های خانواده نهساال

 و جواری گندم، زرع ایبر کاريز ریآبيا های سيستم از زون اين کنسا های خانواده
 مهم منابع از يکی آن به تهبسوا ارک های فرصت و زمهي فروش .نمايندمي استفاده حبوبات
 اين مشخص گی ويژه .ميباشد زون ناي ساکن های خانواده بيشترين ایبر عايداتی ديگر
 شورک خارج از کارگران توسط دهش رسالا پول حصول بر ها خانواده تکاءا سطح زون
 از خارج در شان کتني از تربيش يا و يک زون ينا ساکن های خانواده اکثريت .ميباشد
 .ميکنند کار جیخلي های ورکش از يکی در هم يا انکستاپ در نستاناافغ

 .ايندمينم خريداری ارزاب از را خود يهولا غذايی مواد سمتق يا و نصف های دهاوناخ

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
نظر نقطه از نامساعد سال يک در ونز  اين

 .ميشود تهپنداش خطر معرض در غذايی مصئونيت
 ميگردد واقع زمانی زون اين مساعد نا سال هرچند،
 و نتوانند نموده را رزیمافر تجارت ها خانواده که
 .ابدي افزايش غذايی مواد بهای

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
یرمالدا-عتارز

جنگل  محصوالت

 فقير
 رگراک
 یرمالدا-عتارز
 آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث  فقير
3 خود، يدلوت ماه : 9 گندم  6 خود، يدلوت ماه : 6 گندم

را خود يکماه رفمص حبوبات و ریاوج و ماه، شش رفمص گندم يرفق های خانواده يدرخ ماه  يدرخ ماه
شان مواشی و لیمح های ارباز از سال متباقی برا راشان غذايی منديهایزنيا .کنندمي توليد ها ریريداخ تمام نجبر : ها ریريداخ تمام نجبر : 
 های ارباز در و وارد پاکستان هده ورانگ ارزاب از را گندم و رنجب جارت .ميآورند بدست
 امر اين ميرسد، رفصمب سال تمام در وشتگ نجائيکهآ از .رسانندمي وشبفر زون کوچک
 ليدوت زمان در شير .دارد سترسد در خانواده هر که ميباشد مواشی تعداد به مشروط
 فادهتسا زمستان و خزان ياما در قروت از حاليکه در يرسد،م مصرف به آن اصلی
 .ميگردد

 محل سطح در که ،بوده فقير زون در عايد اصلی بعمن کارگران برای کاری های فرصت
 افراد .ميشود رکادت هيزم ریآو جمع و ثروتمند دمرم مزارع االیب کار طريق از

 .درنميب نفع آن فروش از نموده مساعد زون اين در درختان قطع ایبر را مينهز ثروتمند
 های خانواده .ميشود داده تخصيص ابلک ويژه به شهری، های ارباز به هيزم شتريب مقدار
 يجیلخ های ورکش و پاکستان کشور به را خود خانواده اعضای از کتني اقل حد نيز فقير
 .ميکنند استفاده منظم بطور وی عايد رسالا از نموده، رسالا کار ایبر

 هرچند، .ميگذرند حمل و ميزان های ماه طی زون اين از سابق زمان از کوچی مالداران
 .است يافته کاهش زراعتی توليدات عهتوس و امنی نا بربنا آنها تعداد خيرا چند سالهای طی

نی  : وايح محصوالت
 اهم 4-6 محصوالت

 خود

 :نیوايح محصوالت
 اهم 4-6 محصوالت

 خود

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
تجارت
 محصوالت تافروش
 لیگنج
 شیوام تافروش

 فقير
 مهاجر انگرراک
 شهپي زارعت انگرراک

 و مواشی تافروش
 تالبني
 اصلی های بازار
 )پاکستان( هده ورانگ
 رنش
 کابل

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 نیايوح امراض
تیع حاصالت های آفت و امراض  زرا

 وقترب هشدار مهم های شاخص
در يش /کاهش ا  شیامو بهای زفا
 يیاذغ مواد ایبه يشازفا
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 مواشی و جنگالت توليدات ،مهاجرت ندبل سطح دارای رقیش جنوب:3معيشت زون
 قوس

 )بردسم(
 عقرب

 )برنوم(
 ميزان

 )برتواک(
 بلهنس

 )برپتامس(
 اسد

 )اگست(
 سرطان

 )جوالی(
 جوزا

 )جون(
 ثور

 )ئیم(
 حمل

 )يلپرا(
 حوت

 )رچما(
 دلو

 )ریبروف(
 جدی

 )ریجنو(
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 رفب

 حاصل کم فصل
 معيشت مهم يتهایلفعا
 (1)گندم
 حبوبات/ریاوج
 (2)گندم
 جات ميوه

 ریشي محصوالت
 شیامو فروشات
 شیوام الانتق
 دمنگ ریخريدا
 نجرب ریخريدا
 ها فرصت ساير
 حلیم زرعهم کارگر
 زمهي فروشات
 رانگراک مهاجرت

 اترطخ
 يالبس

 یفناکا بارش
 نیاويح امراض
 حاصالت امراض
تیع  زرا
 لهژا طوفان

lppl 

h 

h 
h 
h 

h 
w 
w 

h 
w 
w 

w 
pl 
w 

w 
lppl 
lppl 

 آوری جمع
 تحاصال

h زههر لفع کندن w شتکا pl ينزم ساختن آماده lp  اختصارات و عالئم

شکخ – نيمه زراعت شرقی 4: معيشت زون

 ادبآ جالل هرش جنوب : 1) گرديده تقسيم ساحه دو به زراعتی لطمخت زون اين
 خوست واليت سرحد دادتام در مانند هالل کهاريب يک 2) ننگرهار، واليت در
 آن در حاضر حال در که سابقه، خشخاش توليد رگبز ساحه يک .پاکستان با

 خشک مهني زون اين در .ينمايندم زرع سبزيجات و حبوبات ها خانواده منطقه
 ادهوناخ اکثريت .ميباشد آب موجوديت به تهبسوا تربيش زراعتی داتيتول هموار
 تیعازر حاصالت ساير و جواری گندم، کشت وربمنظ ونز ينا ساکن های
 شهر با ونز ينا جاورتم .ميباشند ها دريا آب تريشب جاری، های آب به متکی
 ينا فقير نينکسا ایبر را کاری زياد های فرصت خوست و آباد جالل های
 .مينمايد اهمرف زون

 به دسترسی در فقير های ادهخانو برای مشارکتی کشت شيوۀ هم يا و دهقانی
 از تنيک از بيشتر يا و يکتن .ميباشد تیايح شان ازين ردوم غذايی مواد

 از ه،نمود کار ثروتمند های خانواده مينز الیبا فقير های انوادهخ اعضای

 در را شده آوری جمع تحاصال نصف هم يا و و نموده استفاده آها وسايل

ليد .آورند می بدست سرطان و جوزا های ماه  وت به مختص بيشتر مذکور ارقر
 آوری جمع از بعد شان کار بلمقا در قيناده يکتعداد چند،هر ميباشد؛ گندم

 .آورند می ستبد يزن جواری ربعق و ميزان های ماه در حاصالت

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 مصئونيت عدم خطر معرض در اندازه يک ونز اين

 .رداد ارقر غذايی
 شتیمعي مهم فعاليتهای

 ندمتورث
تیعارز اتيدلوت

یرمالدا
 تدسوداد

 فقير
 رگراک
 تیعارز اتيدلوت

 آن بعانم و غذايی ليهاو مواد
ندمتورث

 4-5 خود، يدلوت ماه : 7 گندم
 يدرخ ماه

 خود توليد ماه : 9 سبزيجات
ح  ماه 4:نیواي محصوالت

 ودخ يدتول

 فقير
 6 خود، يدلوت ماه : 5 گندم
 در ماه 1 دهقانی، ماه
 نسج بدل
 خود توليد ماه : 7 سبزيجات
 :نیوايح محصوالت
ودخ توليد  ماه 4
 يداع مهم منابع

 ندمتورث
تدس  وداد

 فقير
مهاجر  انگرراک
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 آنرا ها خانواده که اشندميب اوليه غذای اصلی وعن دو از رتعبا نجبر و گندم
 کهيلاح در گرديده، خريداری سال تمام در کم ارمقد به برنج .ندينمايم خريداری
 .شود تمام ها خانواده ذخيره که ميگردد ریادخري زمانی گندم

 های فرصت تالش در يرفق های دهخانوا تربيش خشخاش، کشت محو زمان از
 در افراد اين از يکتعداد .اند مودهن مهاجرت پاکستان و شهری مراکز به کاری
 زارعم الیبا ارک طريق از )رطانس-حمل( سبزيجات و گندم ریآو جمع فصل
 های خانواده .آورند می بدست کار خود کنمس محالت در ثروتمند های خانواده
يا و فرو از را خود نقد پول يشترب ثروتمند  واشیم زراعتی، محصوالت ش
و جات لهغ خريداری زملتسم .آورند می بدست غذايی غير مواد ً  اعموم امر ينا
 زلنا پاکستان يا و نستاناافغ در آنها بهای که شنداميب زمانی در مواشی هم يا

را غذايی غير مواد ًا  دعب و رسانده بفروش آن بهای افزايش از بعد بوده،
 .رسانندمي بفروش خود زون در نموده ریخريدا

تیع ا زر حاصالت شاتورف
شیوام شاتورف

 شهپي زارعت انگرراک
 حاصالت تافروش
 تیعازر
 اصلی های بازار
 ادبآ جالل
 خوست
 شاورپ

 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 نیايوح امراض
 تیاعزر حاصالت فاتآ و امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 ریجا آب به دسترسی
 اریوج و دمگن بهای در کاهش
 زدمزور در کاهش
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 زراعتی خشک نيمه شرقی:4معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

pl 
h 

ميزان
( )اکتوبر

lp 
h 

 سنبله
 )امبرسپت(

h 

اسد
 ( )اگست

h 

سرطان
 )جوالی(

pl 
h 

جوزا
 )جون(

lp 

ثور
)مئی(

h 

w 

 حمل
)اپريل(

w 

حوت
 ( )مارچ

lppl 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 سبزيجات
 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 ستوپ/پشم

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 خريداری
 سبزيجات
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 هژال طوفان
 مواد بهای↑
 يیاذغ

 و عالئم
 اتراصتخا

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 فراوان آب دارای زراعت شرقی 5: معيشت زون

 .ميگردد تقسيم جغرافيايی بخش دو به آبی عتزرا دارای يتمعجرپ ونز اين
 ایه قسمت ننگرهار، واليت وانافر آب ایدار ساحات در آن اول بخش
 بلکا و کنر های دريا داشته، موقعيت رکزیم خوست و کنر لغمان، جنوبی
 را اب اومدمت منبع يک خوست در منگل و شمال های دريا و شمالی زون در
 .مايدمين اهمرف جات ميوه و سبزيجات جات، لهغ کشت ایبر

 اصلی بعمن يک به را ونز ينا زون، اين در متمرکز زراعتی يداتولت
 .است ساخته مبدل ارهمجو ساحات ساير و بلکا شهر برای سبزيجات

با سرحد و خوست د،اب آ  جالل به آن نزديکی و ها جاده به تربه دسترسی
 حاصله توليدات فروش رایب را ها ارباز به ترسیدس زون ينا ایبر پاکستان
 .مينمايد أمينت زون ينا در شان

 زون اين سال در ارب سه رعز قابل و فروش قابل زراعتی محصوالت
 ه،چ ّیُلم از،يپ بادرنگ، رومی، بادنجان کچالو، يلقب از سبزيجات بر تملمش

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 ارکدت و حاصالت ونگوناگ واعان داشتن بربنا زون اين

 غذايی مصئونيت نظر طهنق از کابل، های زاراب به سبزيجات
 .ميشود تهداشنپ مصئون

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
تیعارز اتيدلوت
اریدلام

 فقير
 رگراک
 تیعارز اتيدلوت

 آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث  فقير
های ماه در يکبار سال در گندم حاصالت .اشدميب سياه بادنجان و فاصليه يدخر ماه 5 خود، يدلوت ماه : 7 گندم  خود، يدلوت ماه : 5 گندم
ماه 3 خود، توليد ماه : 9 سبزيجات هما( خزان در ریاوج حاصالت حاليکه در گرديده، اوری جمع زاجو و ثور  نسج دلب در ماه 7
از انارندميز شتربي آنکه وجود با .ميگردد ریآو جمع )عقرب و ميزان های خريد  توليد ماه : 9 سبزيجات
 بر کود دادن و اریآبي قلبه، با ها خانواده دارند،ن تربيش ينمز جريب 1.5
 .آورند می بدست زياد حاصالت آن از وقت

 خود توليد ماه : 2 جواری
خود توليد ماه  : 3 نجبر

 خود
 بدل در ماه : 2 جواری

گرانراک زياد تعداد به زياد آب رایدا زراعتی حاصالت کهآنجائي از نی توليد ماه : 4 وايح محصوالت  جنس

 در قدن پول و غذا دنآور ستبد مقابل در فقير های هخانواد دارد، ضرورت
 ارک ثروتمند های وادهنخا های زمين باالی زون از خارج هم يا و ونز داخل
 از کتني از بيشتر يا و يک زون اين ساکن های خانواده کم يکتعداد .ميکنند
 ترکم نياز کهزماني ،دلو و قوس های ماه طی را خود های خانواده اعضای
 .ستنديفرم پاکستان به کار ایبر ميباشد، کشور در رگراک ایبر

 وشبفر تجار باالی ولسوالی های ارباز در جواری و گندم سبزيجات،
د،ابآ جالل در نطقهم ترزرگب های زاراب به مذکور اجناس .ميرسد ًا  دعب که
 کابل در ریشه زرگب های زاراب به ًادعب گرديده، انتقال پشاور و خوست
 و شمال ساحات در واقع ها شاهرا دۀش ترميم های بکهش .ميشوند آورده
 های جاده شبکه .ايدمينم وصل اکستانپ و کابل به را زون اين ، جنوب
 دودحامن های فرصت زون ينا ساکن های خانواده ایبر انميناط بلقا فرعی
 اهمرف سال طول در را نياز مورد مواد خريداری و شان محصوالت فروش
 .مينمايد

 را ونز اين معيشتی ليتهایفعا اخير سالهای طی شده واقع های سيالب
 غذايی مواد کمک به نياز شمالی ایه والیولس تربيش در ده،نمو مختل
 ایبر غذايی غير اجناس و نمک حبوبات، روغن، دم،نگ کمک .ميباشد
 دولت و جهان غذايی مهبرنا جانب از طقنام ينا سيالب از متآثره ينساکن
 .است گرديده اهمرف اننستاافغ

خود  : 4 نیوايح محصوالت
 خود يدلوت ماه

 يداع مهم منابع
 ندمتورث

تیع ا زر حاصالت شاتورف
تدسوداد

شی  وام شاتورف

 فقير
شهپي  زارعت انگرراک

 يجاتزبس تافروش
 تیعازر يرغ انگرراک

 اصلی های بازار
 ادبآ جالل
 خوست
 شاورپ

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 نیايوح امراض

تیاعزر حاصالت فات آ  و امراض
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 سبزيجات بهای در کاهش
ميگردد ها يالبس باعث که ها دريا آب سطح در يش ا  زفا
 تیعازر حاصالت امراض

 انرحب
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 بلند بياریآ طحس دارای راعتز شرقی:5معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

pl 
h 

h 

ميزان
( )اکتوبر

lp 
h 

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

h 
h 
w 

اسد
 ( )اگست

w 
h 
w 
pl 

سرطان
 )جوالی(

pl 
h 
pl 
lp 

جوزا
 )جون(

lp 

lp 

ثور
)مئی(

h 

w 

 حمل
)اپريل(

w 

حوت
 ( )مارچ

pl 

دلو
)فبروری(

lp 

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 (1)سبزيجات
 (2)سبزيجات
 (3)سبزيجات
 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 ستوپ/پشم

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 روغن خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 هژال طوفان
 ايیذغ مواد بهای↑
 آوریجمع اختصارات و عالئم

 التصاح
h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 رزیمراف کار و تجارت شرقی 6: معيشت زون

 .ميباشد استوار تانسپاک با امرزیرف تجارت بر تريشب ونز ينا ساکنين اقتصاد
 لیا کنر واليت نری والیولس از جنوب در داشته، سرحد انکستاپ با زون اين

 ساحات از زون اين اراضی .دارد امتداد رهارننگ واليت بابا دور ولسوالی
 .ميباشد متفاوت هم از رهارننگ شرق حاصل بی ساحات الی کنر شرقی کوهستانی

 را خوبی فرصت نموده، وصل انپاکست با را زون اين های جاده زياد های کهشب
 اهمرف )غذايی غير اجناس و سبزيجات مواشی، هيزم،( اوليه ادوم تجارت ایبر

 .مينمايد

ادرف ونز ينا نساکني عايداتی مهم بعانم از يکی نيز نکارگرا جرتاهم ا  ويژه به ،

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 ئونيتصم ظرن نقطه از اعدسم نا سال يک در ونز اين
 و پائين سطح .ميشود پنداشته خطر رضعم در غذايی
 4- از ها خانواده تا ميشود آن بر جرمن منظم نا بارندگی

 .دنماين استفاده خود وليداتت ازرا خود غذايی مواد ماه 6

 شتیمعي مهم هایفعاليت
ندمتورث  فقير

همچنان و کستاناپ کشور به زون ينا رگراک مهاجران يشترب .ميباشد آن فقير تدسوداد  رگراک
در تجارت به ستهابو کاری های فرصت .ميکنند فرس خليج زهوح های کشور اریدلام  تیعارز اتيدلوت
 رعزام باالی زون اين کارگران کم يکتعداد بوده، مهيا زون ينا های یالولسو
 .ميکنند کار ثروتمند افراد

 که ثروتمند ادافر تعداد آن تريشب اما ،نبوده ادزي ونز اين در جورای و گندم شتک
 شده توليد حاصالت بيشتر .هستند شغل اين مصروف د،نراد دسترسی ينمز به
 و ثور و حوت های ماه در گی بارنده سطح به ستهبوا ونرازي ه،بود للمی ونز اين

ماه در ًا  شتريب ت،دس با هم يا و نر های گاو توسط ينزم .ميباشد اسد و رطانس دعب
 مصرف برای دمگن .ميگردد آماده کاشت ایرب محلی ينزم بی دهاقين توسط
 .ميگردد زرع حيوانت اکخور ایبر جواری حاليکه در گرديده، زرع ها خانواده

 کار ثروتمند های خانواده با دهقانی – شراکت به اتاوق اغلب يرقف های دهاوناخ
 از آمده بدست ایغذ .آورند می بدست شان ارک بدل در را حاصل نصف نموده،
 ردهوآرب را رکشتم ساالنه غذايی های ندیزماني قسمت يک تنها دهقانی طريق
 ارباز از راشان غذايی مواد زياد قسمت يک اند مجبور آنها زينروا ساخته،
 .نمايند ریخريدا

 تنها اما ميباشند، مواشی تربيه مصروف زون اين ساکن های خانواده بيشتر
 نفع آن وشفر از بوده، رگبز های مهر حبصا وانندميت ثروتمند های خانواده
 به حيوانات ریخريدا مواشی، تجارت در انهمچن ثروتمند های خانواده .بردارند

 تیعارز اتيدلوت

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 6 خود، يدلوت ماه 6:گندم
 يدرخ ماه
ماه 12 ریادخري :نجبر

 خريد ماه : 2 جواری
نی  ماه 6: وايح محصوالت

 خود حاصالت

 فقير
 9 ی،دهقان ماه : 3 گندم
 يدرخ ماه

 ماه 5:رو خود سبزيجات
 آوری جمع
 خريد ماه : 3 جواری

 : 4 نیوايح محصوالت
 خود يدلوت ماه

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
تدسوداد

شیوام تافروش
 میسر کار

 فقير
مهاجر  انگرراک

 و رعهزم الیبا انگرراک
 زرعهم از خارج

 اصلی های بازار
حصول ایبر محليکه پاکستان، های ارباز به آن نتقالا و فغانستانا رد دکان بهای  ادبآ جالل
ريدخ در مواشی فروش از آمده دستب پول .شنداميب خيلد ميرسند، بفروش نفع  ادبآ اسعد
يرغ اجناس يرسا و يمياویک های کود روغن، آرد، بيلق از ونگوناگ ليهوا مواد  تانسکاپ-رالتچ
قاچاق .يدهندم انتقال وشفر غرض انستانافغ به راآن رسيده، صرفمب غذايی  تانسکاپ-باجور
 ه،دوب ثروتمند افراد برای ًاخاصت ون،ز اين در اتیعايد ديگر منابع از يکی چوب

ميسازد هم ا  زون از درختان . رف زون اين يرقف افراد ایبر را کار نهزمي هرچند
 .ميگردد قاچاق کستاناپ به فروش غرض گرديده، قطع 2 و 1 جوارهم های

 ينا نينکسا معيشت ،)انزمي-حوت( سال گرم های اهم در ويژه به منی،ا نا افزايش
 های نيرو با مخالفين های برخورد وقاتا شتربي بخاطريکه يسازد،م ثرمتأ را زون
 دادعت مختلل، سرحد نظرداشت در با .ميسازد تلخم را تجارتی ایاليتهعف امنيتی

 تانسپاک-سیيجنا مند وم
 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 ارباز ردنوخ برهم

 وقترب هشدار مهم های شاخص
.ميشوند خلدا ستانافغان به مرز وینسآ از اکستانیپ طالبان از زيادی  هوا و آب چگونگی

 يیاذغ مواد ایبه يشازفا
 را زیمرراف تجارت که تانسکاپ حدسر در ریسختگي
 زداسمي ثرتأم
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 ریرگکا و فرامرزی رتجات شرقی:6معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(
ميزان
( )اکتوبر

pl 

pl 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 
h 
lp 

اسد
 ( )اگست

w 

سرطان
 )جوالی(

pl 

جوزا
 )جون(

h 
lp 

ثور
)مئی(

h 

h 

 حمل
)اپريل(

w 

حوت
 ( )مارچ

w 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد

 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 متر

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 روغن خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 رو خود ايیذغ مواد
 فرامرزی تجارت
 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 حيوانی امراض
 امنی نا

 هژال طوفان
 ايیذغ مواد بهای↑
 آوریجمع اختصارات و عالئم

 التصاح
h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 ميقع های چاه آب به متکی زراعت اراید شرقی 7: معيشت زون

 ربیغ پکتيکای و زیمرک پکتيای آبياری تحت ساحات در زون اين نينکسا تربيش
 های ارازب به راآن نموده، بورع زون اين از کابل – کندهار جاده .ميباشند ساکن
 قطعات تصاحب زون اين يزتمام گی ويژه .زداسمي وصل طقویمن و ملی گزرب
 يقمع های چاه از آبياری تمسيس به آن اتکای و )جريب 30 ًابيرقت( مينز رگبز

 .ميباشد

 جات ميوه يقرط از نقد پول حصول برای اریآبي به وابسته زون اين های شتمعي
 ب،يس قبيل از ها باغ جات ميوه .ميباشد زراعتی کاری های فرصت به وابستگی و
 لواچک و دمگن بوده، نقد پول ردنوآ بدست اصلی حاصالت از عبارت انار و ورانگ
 ثيرأت حتت مستقيم بطور ونز اين در حاصالت توليد به ستهبوا ایبه .ميباشند نيز
 های وادهخان تربيش .دارد رارق مياویيک های کود و سوختی ادوم بهای بستهتوا
 هکآناني ه،دومن زراعت آماده اکتوررت توسط راشان های زمين ونز اين ساکن
 .شنداميب اعتس فی افغانی 400 بدل در آن اجاره به مجبور ندارند وراکتتر

 می ستدب شراکت برابر در پرداخت و خود ليدوت خريداری، طريق از خوراکی مواد
ازينرو ه،شت .آيد ا  د ينزم به ترکم دسترسی زون اين فقير های وادهخان اکثريت
 عیامتجا لفمخت های موارد در خود ثروتمند گان يههمسا ساختن ريکش به جبورم
 وادم مذکور، های قرار ودوج با .هستند غذا ربراب در کار و دهقانی يلقب از

 گندم، .مباشد فقير های خانواده نهساال نديهایازمين از کمتر آمده بدست خوراکی
 اممتزا بعد گرديده، وارد پاکستان و هندوستان های کشور از بزس لوبيای و نجبر
 .ميگردد استفاده آن از قهذوآ بديل يثنحم ذخاير شدن

 ستبد مهم ابعمن از يکی يجخل زهحو های کشور و تانسپاک به نکارگرا جرتاهم
 لیمح دريافت بلقا ریکا های فرصت .ميباشد زون اين قيرف افراد برای پول آوردن
 کچالو زرع و )انزمي( جواری حاصالت وریآ جمع حين ويژه به کارگران، ایبر
 طی نيز اریمعم کاری های فرصت .ميباشد )لهنبس( آن آوری جمع و )جوزا-ثور(
 .ميباشد فراوان لهبنس الی سرطان و ثور/حمل های ماه

 خريداری هعمزر باالی تجار سوی از کچالو و جات ميوه قبيل از نقدی، حاصالت
 ارباز از .ميشود داده انتقال فروش غرض زون لیاص های ارزاب به و گرديده
 گرديده، صادر خوست طريق از هندوستان و انپاکست به جات جات ميوه ينا اصلی
 .يابد می نتقالا پاکستان و آباد جالل خوست، کابل، های ارباز به کچالو حاليکه در

 از نموده، سفر پاکستان به ثروتمند های خانواده ميباشد، پائين ها قيمت کهزماني
اصلی های ارباز در ،نموده خريداری را ها بز و گوسفندان آنجا ًا  قصابان به دعب
 .ميرسد بفروش

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 طهنق از زون ينا باشد، وازنمت واه و آب کهزماين
 تهاشندپ اندک خطر معرض در غذايی مصئونيت نظر
 .ودشيم

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
تیعارز اتيدلوت
 اریدلام

 فقير
 رگراک
 تیعارز اتيدلوت

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

 ندمتورث
 2 خود، توليد ماه : 10 گندم
 يدرخ ماه
 ماه 12 ریادخري :نجبر

 :نیوايح محصوالت
 خود ماه 9 حصولم
 خود توليد ماه : 4 جواری

 فقير
 در/نیاقهد ماه : 6 گندم
 يدرخ ماه 6 جنس، بدل
 يدرخ ماه : 3 نجبر

 : 3 نیوايح محصوالت
 خود يدلوت ماه
 خريد ماه : 3 لوبيا

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
 محصوالت تافروش
 )جات ميوه( تیعازر
 خارج از وارده ایه پول
 شورک
 شیوام وستد داد

 فقير
مهاجر  انگرراک

 الیبا محلی انگرراک
 از خارج و زرعهم
 زرعهم
 زميه تافروش

 اصلی های بازار
 يزردگ
 رنش
 رمت ز

 ها سيبآ و خطرات
 وختس مواد بهای در يشازفا

تیع ا  زر حاصالت های آفت و امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 کم گی بارنده
 آب جدول
 تیفن مواد بهای در يشازفا
 يیاذغ مواد ایبه يشازفا
 انرحب

 .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه*
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 عميق ایه چاه از آبياری به متکی عتزرا- شرقی :7 معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

pl 

ميزان
( )اکتوبر

lp 

 سنبله
 )امبرسپت(

h 
h 
h 

اسد
 ( )اگست

سرطان
 )جوالی(

w 

جوزا
 )جون(

h 
w 

ثور
)مئی(

h 
pl 
w 

 حمل
)اپريل(

w 
lppl 

حوت
 ( )مارچ

w 

lppl 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد

 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 لواچک
 جات ميوه

 محصوالت
 يریش

 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 خريداری
 اتحبوب
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 مهاجرت
 ناکارگر
 شیوام ستدوداد

 يزمه فروشات
 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 حيوانی امراض
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
 مواد های بهای↑
 يیاذغ

 و عالئم
 اتراصتخا

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن pl شتکا  lp زمين ساختن آماده

15
 



 
 

 

        

              
             

            
          

             
         

            
        

           
  

          
           

             
           

            
             

   

             
           

            
      

         
           

         
           

            
  

            
            
      

 

   
  

       
   

 

      

  
             

      
  

 
    

   
    

  
   

   
    

   
 

   
 
    

   
       

 
   
 

  
  

    
      

   
   

     
    

   
    

 

                

 
 

 کابل و لوگر آبی های زمين 8: معيشت زون

 های والیولس ایه قسمت ترينبيش آبياری به متکی زراعتی ونز اين
 زون به وطبرم غاتاب ایدار احاتس ثنایاست به را گرول و بلکا واليات
 عميق های اهچ و ها چشمه ا،ه دريا .ميدهد ارقر پوشش تحت ٢۴
ًانسبت زون ين .ميباشد زون ينا ریبياآ سيستم ا  پرجمعيت های خانواده
 شان تصاحب تحت زمين جريب سه الی دو کشت جهت های کتوررات از

 زرع رایب يادترز ينزم قطعات ثروتمند های خانواده .يندامينم استفاده
 بقطام شان مينز نگهداشت و حفظ غرض محلی قيناده از و تهداش
 .مايندنيم استفاده روزمزد يا و دهقانی ارقر

 مقدار به )کچالو و پياز رومی، انجنداب( سبزيجات و تاحبوب گندم،
 .ميگردد توليد ونز اين ساکن های خانواده استفاده ایرب حد از بيش
 زون اين در دتالم طويل و کوتاه های نيهادور ایدار گندم نوع هردو
 .ميگردد اوری جمع سرطان و جوزا های ماه در که ميگردد، توليد
ًا اتحبوب و ازپي سيب،  دعب که ميرسد، بفروش تجار باالی زرعهم باالی
 لم اع پل و خوست کابل، در طقویمن تربزرگ ایه ارباز در نراآ آنها

 .رسانندمي بفروش

 از بيشتر که دارد، وجود زياد تقاضای زراعتی ارگرانک به ونز ينا در
 .ميگردد اهمرف بلهنس الی حوت های ماه در يرفق های وادهخان سوی
 يک دهقانی با ونز اين فقير های خانواده مزد،روز ناگرکار بر عالوه
 .آورند می بدست را حاصالت قسمت

توليد ثروتمند های خانواده شانرا غذايی های ازمندیني  اکثريت
 های مندینياز نصف از ترمک فقير های وادهنخا کهحالي در ،مينمايد
 نبعم يک بازار های ریخريدا بدينگونه .ايندليدمينمتو را ودخ غذايی
 ها خانواده .ميباشد ونز اين در يرفق های خانواده ایبر غذايی رگبز
 ریادريخ ميشود، امتم شان های ذخيره زمانيکه را ودنخ و برنج گندم،
 .يندامينم

 های زاراب و بلکا به زون اين کیيدزن بربنا فقير، ارگرانک ایبر
 چنانهم غذايی، يرغ و غذايی مواد ريانج خوست و لماع پل ویمنطق
 .اشدميب مهيا موسمی ریکا های فرصت

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 ارقر غذايی مصئونيت عدم خطر معرض در اندازه يک زون اين
 . دارد

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
تیعارز اتيدلوت

یرمالدا

 فقير
 رگراک و زراعتی اتيدلوت

 یرمالدا

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
يدخر ماه 3 خود، يدلوت ماه : 9 گندم

 خود توليد ماه : 9 حبوبات
 خود توليد ماه : 5 سبزيجات

 ماه 12 ریادخري :نجبر
ح  يدتول ماه : 7 نیواي محصوالت

 يدخر ماه 3 خود،

 فقير
 6 خود، يدلوت ماه : 6 گندم
 يدرخ ماه
 توليد 5-4:کچالو/حبوبات
 خود
 ماه 12 ریادخري :نجبر

 شش :نیوايح محصوالت
 خود يدتول ماه
 يداع مهم منابع

 ندمتورث
صالتاح نقد شاتورف

 وچکک تجارت/دادوستد
 محصوالت و مواشی شاتورف

 نیاويح

 فقير
الیبا محلی  انگرراک

 زرعهم
 نیاويح محصوالت تافروش

 اصلی های بازار
 کابل
 لم اع پل

 خوست
 ها سيبآ و خطرات

تیع ا  زر حاصالت های آفت و امراض
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 وقترب هشدار مهم های شاخص

 يیاذغ مواد ایبه يشازفا
 دمگن ونیربي رکتدا

 زدم روز در کاهش
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 کابل و لوگر یآب یها ينزم :٨ يشتمع زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

pl 

ميزان
( )اکتوبر

lp 

 سنبله
 )امبرسپت(

h 
h 

اسد
 ( )اگست

h 
h 

سرطان
 )جوالی(

h 
w 
w 

h 

جوزا
 )جون(

h 
w 
w 

h 

ثور
)مئی(

w 

 حمل
)اپريل(

pl 
pl 

حوت
 ( )مارچ

lppl 
lp 
lp 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد

 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 (1)دمنگ

 اتحبوب
 سبزيجات

 (2)دمنگ
 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 يزمه فروشات
 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 سطح دنوب ائينپ
 ها يادر

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 مواد های بهای↑
 يیاذغ

 و عالئم
 اتراصتخا

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 آب به متمرکز ًاشديد سبزيجات و باغات – جنوبی :٩ معيشت زون

 الیوسلو تا بوده، واقع کابل-کندهار شاهراه امتداد در تیعارز يتمعجرپ ًانسبت ونز اين
 و آبی های مينز نزديکی در اسکان تربيش .دارد توسعه کندهار و ابلز غزنی، های
 .هستند واقع اصلی هراهشا امتداد در

 کاريز و ندابارغ دريای از دسترس قابل های آب به متمرکز زون ينا ساکنين اقتصاد
 بود، خشخاش کننده توليد زون يک سابق در زون اين .يباشدم ساحه در ودجوم های

است  . تهگش مبدل جات ميوه و سبزيجات زياد توليدات رایدا زون يک به انیمز از که
 باالی ارمغزد ایه ميوه و انار .دارد يی ژهيو اهميت زون اين اقتصاد در جات ميوه
 های ارباز به ًادعب و کابل و هرات در ترزرگب ایه زاراب به و رسيده بفروش رعهزم
 .ميگردد صادر ايران و تانسکاپ در المللی بين

 تاحبوب يرسا و جواری گندم، بمشول اوليه غذايی حاصالت زرع در نيز آبياری از

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 نا لهایسا در واه و آب منظم نا ضعيتو بنابر
 در غذايی ونيتمصئ نظر نقطه از زون اين مساعد،
 .ميشود شتهاپند خطر معرض

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
تیعارز اتيدلوت
 اریدلام

 فقير
 و زراعتی، اتيدلوت
 رگراک
 یرمالدا
 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث  فقير
نو يندهاق از آمده بدست جات لهغ و خصوصی التحاص ترکيب يک .ميگردد استفاده التحاص ماه : 8 گندم  5 خريد، ماه : 7 گندم
آنها هم باز اما مينمايد، وردهبرآ را زون ينا فقير ينساکن ساالنه غذايی نيازمندی ماه خريد ماه 4 خود،  يا و خود توليد ماه

يرفق یها خانواده .اشندميب ارازب از الس متباقی ماه سه رایب آن ریادخري به مجبور توليد ماه : 8 سبيزجات  دهقانی
اممت از بعد را گندم حاليکه در نموده، ریخريدا اهم دو هر در را برنج کم اريکمقد خود  توليد ماه : 2 جواری
ر،نيپ شير، از دارند، غذايی مواد کم يرذخ نانيکهآ .نمايندمي اریدخري شان ذخيره شدن ماه 12 ریخريدا :نجبر  دهقانی يا و خود
.يندامينم استفاده يزن قروت و گوشت : 4-5 نیاويح محصوالت  :نیاويح محصوالت

Iهای خانواده کهطوري – ميباشد عتزرا به ابستهو دار سرمايه های گروه تمام عايد 
 يکهلحا در ه،دوب ذايیغ يهاول ادوم و سبزيجات جات، ميوه فروش به متکی ثروتمند
 انار، .ندشاميب ثروتمند های خانواده مزارع باالی کار به متکی تربيش فقير های خانواده
 روشفب )عقرب الی بلهنس( خزان های ماه در ده،يگرد اوری جمع ها چه ملی و ورانگ

 وشرفب اسد و ثور های ماه طی فاصليه و وزترب رومی، بادنجان کهحالي در ميرسند،
 وشرفب را خود سبزيجات و جواری گندم، از قسمتی يک فقير های خانواده .ميرسند
 تا ،آورند می بدست جنس بدل در جنس شان حاصالت ریآو جمع از بعد رسانده،

کفا راشان نياز مورد ذايیغ غير و يی ا  سال تمام طی مواشی .نمايند يت ذغ منديهایزنيا
 دلو الی عقرب های ماه طی گوسفندان و بز وشرف خوب وقاتا ميرسد، بفروش
 .ميباشد

 را زون ينا های شتمعي که ميباشد، زون اين در رگبز خطرات از يکی امنی نا
 با آنها برخورد و بوده طالبان يتودوجم کزیمر نقاط از يکی کندهار .ميسازد متأثر
 ادهوناخ دسترسی ساختن محدود باعث اوقات بعضی داخلی و خارجی نيتیام های نيرو
 ایرب اردوامد تهديد يک امنی نا هرچند .ميگردد ها ارباز به زون اين ساکن های
 و حوت های ماه طی ملکی امنی نا حد از بيش وضعيت ميباشد، ونز اين ينساکن
 .افتد می اتفاق عقرب

ماه  ماه 4-3 حاصالت
 يداع مهم منابع

 ندمتورث
 و يجاتزبس شاتورف

 وهيم
 تاحبوب تجارت
 و مواشی شاتورف

 نیوايح محصوالت

 فقير
 رعهزم لیمح رگراک

 حاصالت تافروش
 تیعازر
 محصوالت تافروش

انی  ويح
 اصلی های بازار
 ندهارک
 گاهرشکل
 نیزغ

 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 وقترب هشدار مهم های شاخص

 يیاذغ مواد ایبه يشازفا
 وهيم و زجاتسبي بهای در کاهش
 انرحب

 ریجا آب نبود
 سوخت مواد ایبه يشازفا


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه
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آب به کزمتمرًا شد يجاتسبز و باغات- جنوبی :9 معيشت زون  دي

قوس
 )دسمبر(

pl 

pl 

lppl 

عقرب
)نومبر(

lp 
h 
lp 

ميزان
( )اکتوبر

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

اسد
 ( )اگست

سرطان
 )جوالی(

pl 

جوزا
 )جون(

h 
lppl 

ثور
)مئی(

h 

h 

 حمل
)اپريل(

h 

h 

حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 خشخاش

 )کوکنار(
 جو

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 مهاجرت
 ناکارگر
 تدوسداد

 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 امنی نا

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 هژال بارش
 مواد های بهای↑
 يیاذغ

 و عالئم
 اتراصتخا

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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ریداالم خشک نيمه – جنوبی :١٠  معيشت زون

 زراعتی غير و خشک مهين نقاط بيشتر معيشتی عيتپرجم و يعوس ونز اين
 جنوب در ونز ينا سرحد .مينمايد حتواا را روزمين و هلمند هاردکنندهارک واليات
 و حاصلخيز غير ريگزار، زمين .يابد می اددتما ايران با غرب در و پاکستان با

 ورازين ازد؛ميس دشوار زون اين در را زراعتی های فرصت دگینبار پائين سطح
 .کنند نمی کشت را مينز زون ينا ساکن های خانواده تربيش

 از يک هر ًاتقريب .ميباشد زون اين در اقتصاد عمده عنصر يک مواشی تربيه
اما  ميرسانند، بفروش را حيوانی محصوالت و مواشی زون اين ساکن های خانواده

 يقرط از قدن پول حصول با را عايد اين بايد فقير، افراد ويژه به آنها، تربيش
 رتهاجم طريق از هم يا و رعهمز از خارج و رعهمز باالی ریکا های فرصت
 وادم يرغ اجناس و واشی،م ترياک، قاچاق .آورند بدست يرانا و کستاناپ به

 به دسترسی .اشدميب ثروتمند های خانواده رایب عايد ديگر منبع يک غذايی
 ریسياب ایبر دولت کم وديتموج و لیالمل ينب اجتماعی قوی وابطر سپورت،تران
 .ميدهد زون ينا در را فعاليت صتفر قاچاقچيان از

 خريداری و شان ناتاويح از حاصله تالبني و شتگو از زون ينا های دهاوناخ
 به ترسیدس افراد اين يشترب برای .ندمينماي استفاده بازار از اوليه غذايی مواد
ورتپسن افتادگی دور ها، جاده بد وضعيت بربنا ارباز ا  رت نبود و تجارتی اکزمر
 ساحات در کار بدل در گندم به متکی قيرف ایه خانواده تربيش .اشدميب شکلم کافی

 .ميباشند زون خلدا در واشیم بيهتر و شمال در آبی زراعتی

 از زون ينا از گذشتن با زیکمر کوهستانی طقمنا از مالدار های کوچی يکتعداد
 .نمايندمي استفاده )حوت-وسق( مستانز های ماه در جنوبی بزرسس مناطق

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 ،دميساز ثرمتا را ریلداام وضعيت کم بارندگی کهزماني
 رضعم در غذايی صئونيتم نظر نقطه از زون اين
 .ميشود شتهاپند خطر

 شتیمعي مهم فعاليتهای
 ندمتورث
اریدلام

تدس  وداد

 فقير
ی  رمالدا
 رگراک

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
يدرخ ماه : 12 گندم

 ماه 8:نیوايح محصوالت
خود حاصالت

 فقير
 ما سه يد،خر ماه : 9 گندم
 نسج بدل در

 : 6 نیوايح محصوالت
 خود حاصالت ماه

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
 و مواشی تافروش

 نیوايح محصوالت
 قاچاق و تجارت

 فقير
 نگراارک مهاجرت
 محصوالت تافروش

انی  ويح
 اصلی های بازار
 رنجز
 ندهارک
 گاهرشکل

 ها سيبآ و خطرات
 نیافطو های شمال
 یفناکا گی بارنده
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 عداسمان بارندگی
 ها چراگاه نامناسب وضعيت
 گندم و شیاوم بين تجارت شرايط
 شیاوم يرشمگچ اترييغت


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 یرادمال شکخ نيمه – جنوبی :10 معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 شتر شير
 گوسفند / بز شير

 مواشی فروشات
 مواشیانتقال

 گندم خريداری
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
 :قاچاق
خشخاش
 انسانی
 حيوانات
 لباس
 فرامرزی تجارت
 خطرات
ناکافی بارش
 طوفانی شمال
 حيوانی امراض
 مواد های بهای↑

 غذايی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  آوری lp اختصارات و

حاصالت
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 کندهار شمال مواشی و راعتز زون 11: معيشت زون

 ولسوالی در بارندگی متوسط سطح دارای پرجمعيت، ًاطسوتم زون اين
 300 از الهرس زون اين در .دارد موقعيت ندهارک شمال کوهستانی های
های ماه ينب 500 الی ً  شده، واقع حوت و عقرب اعموم بارندگی متر ملی
 .اشدميب زراعت ایبر آب اصلی منبع که

 و خشخاش يدولت زهداان يک تا و جواری م،دنگ يدولت بر زون ينا شتمعي
 ایرب کندهار اصلی زاراب به اضافی برنج و گندم .اشدميب استوار چرس

امتم در يی منطقه رتگبزر های ارازب به ًا  دعب که ميشود، وردهآ فروش
 و ميگردد ریآو جمع ثور/حمل ماه در خشخاشيکه .ميگردد تقالان کشور
 تجار الیبا رعهمز باالی ميشود، حاصلگيری جدی/قوس ماه در که چرس
 .ميگردد قاچاق يرانا به حراص طريق از ًادعب رسيده، بفروش

 ایهيدنزماين از قسمت يک تدارک ایرب ونز ينا ساکن های دهاوناخ
 ن،ادنفوسگ از اصلهح لبنيات و شتگو به متکی خود النهاس دینق و غذايی
 يداع رگبز بخش يک کوچک مواشی فروش .ميباشند يزن ها گاو و ها بز

 اثر تحت امر اين اما ،ثروتمند های خانواده ويژه به ميسازد، را ها خانواده
 ادفرا شتربي .است تهگرف قرار آيد می بدست ترياک وشفر از که نقد پول
 انکستاپ به آن از ترافر و کندهار به زون اين از خارج به زون ينا فقير
 .ميکنند رسالا ولپ شان های خانواده به آنجا از ده،ونم مهاجرت نيز

 سال ماه شش ایبر را خود نياز مورد برنج و گندم ترفقير های خانواده
 .ينمايندم ریخريدا

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 در عادی سال يک در غذايی مصئونيت نظر نقطه از زون اين

 .ودشيم تهپنداش اندک خطر معرض

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

زراعتی محصوالت
شیوام نگهداشت
تدس  وداد

 فقير
 زراعتی محصوالت
 شیوام نگهداشت

 رگراک

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
خود توليد ماه : 12 گندم
 2 خود، توليد ماه : 10 برنج
خريد ماه

 توليد ماه : 7 نیاويح محصوالت
خود
 خود توليد ماه : 8 سبزيجات

 فقير
 يا و خود توليد ماه : 6 گندم

 خريد ماه 6 دهقانی،
 ماه 2 خريد، ماه : 6 برنج
 خود توليد

 :نیاويح محصوالت
 خود ماه 5 محصوالت

 يداع مهم منابع

ندمتورث  فقير

ونز اين ساکن فرادا برای بازار به سیسترد ها، جاده بد وضعيت بنابر تیع فروشات ا زر حاصالت شهيپ  زارعت کارگران

زون اين محلی های ارباز به کندهار ريقط از برنج و دمگن .ميباشد دشوار محصوالت و واشیم فروشات  تیعازر حاصالت فروشات
با آنانيکه و مزارع از حاصله جات غله کارتد انيکهزم .ميشود آورده نیاويح  محصوالت فروشات
 تکميل ایبر زون ينا های خانواده د،ياب می کاهش ميکنند، توليد شراکت
 .اشندميب ارباز به متکی شتربي شان یفاضا منديهایزنيا

 اهم در ها جنگ رچنده بوده، خطر يک سال طول در امنيت موجوديت عدم
 .يابد می افزايش عقرب الی حوت های

تدسوداد  نیاويح
 دستی صنايع فروشات

 اصلی های بازار
 قالت
 ندهارک
 وتکنيرت

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 زراعتی محصوالت و حيوانی امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 انرحب

ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 ياکرت بهای در کاهش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه
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 کندهار شمال مالداری و زراعت زون:11معيشت زون

قوس
 )دسمبر(

pl 

pl 
h 

عقرب
)نومبر(

lp 
h 
lp 

ميزان
( )اکتوبر

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

اسد
 ( )اگست

pl 

سرطان
 )جوالی(

lp 

جوزا
 )جون(

h 

Pl 

ثور
)مئی(

h 

lp 

 حمل
)اپريل(

h 

حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

h 

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 )کوکنار( خشخاش

 رسچ
 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 قره فروشات
 ستوپ/قل

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 وچکک تدس و داد

 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 امنی نا

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 مواد های بهای↑
 يیاذغ

 آوریجمع اختصارات و عالئم
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 زیرکم-جنوب مزروعی مختلط زون 12: معيشت زون

 هلمند، واليت الشم کوهستانی های ولسوالی معيتپرج ًنسبتا زراعتی ختلطم زون اين
 و گلستان های ولسوالی شرق جنوب های قسمت و نيمروز واليت شرق شمال ولسوالی
 .ميکند واحتا را راف واليت پرچمن

 خوراکی جات غله التحاص رکيبت و ت،اناويح بيهتر به متکی زون اين های شتمعي
 ستميس از استفاده با سبزيجات و جواری گندم، .شدميبا فروش قابل حاصالت و اوليه
 عدب که بوده اشخشخ زون اين وشفر بلقا اصلی حاصالت .ميشود کشت اريزک ریآبيا
 از ها، ولسوالی يکتعداد اسکان .يرسدم بفروش ثور و حمل های ماه در ریگيحاصل از
 روشفب و توليد جات ميوه خشخاش کشت بر عالوه يا و بدل در يزن يرواش و نوزاد يلقب
 .رسانندمي

 و ثور های ماه در را خود شده آوری جمع گندم از قسمت يک ایه خانواده يکتعداد
 وشرفب نشا جلعا ایيازمنديهن تکميل و شان های قرضه داختپر وربمنظ جوزا
 .رسانندمي

 خانواده برای عايداتی مهم نبعم يک ها گاو و اندنوسفگ ها، بز بخصوص مواشی،
 وشرف طريق از را پول زياد متقس يک ثروتمند های خانواده .اشندميب زون اين های
 انکارگر ایبر ریکا های فرصت .آورند می بدست دلو الی عقرب های ماه در مواشی
 مواقع بعضی .ميباشد زون اين يرفق های خانواده ایبر عايداتی صلیا فرصت يک
 ثروتمند های خانواده خشخاش مزارع باالی کردن کار با گی زنده حلم در کاری
 اضافی فرصت يک نقدی حاصالت و گندم آبی نهايت زون به مهاجرت .ميگردد مساعد
 فتيارد بخاطر هم يا و هرات يتالو به ديگر دادعيکت .ميباشد فقير افراد رایب امددر
 ادهوناخ .يکنندم فرس ايران کشور به بهار و مستانز های ماه در رعهمز از خارج کار
 شان خود نرااش غذايی نيازمنديهای نصف از يشترب توليد دیتوانمن ثروتمند و يرفق های
 شان ذايیغ وليها مواد دناور دستب ایبر زيادی حد تا هم باز هاآن هرچند ينمايند،م توليد
 .هستند ارازب به متکی

 نی،ما نا و ها جاده بد وضعيت ديد،ش ایسرم ر،اموه نا اراضی داشتنظر در با

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 يابد، کاهش صفر به خشخاش کشت کهصورتي در
 رایب ترکم ينزم کوهستانی قهمنط اين جائيکه تا

 نظر نقطه از زون اين د،دار مشروع کشت
 خطر معرض در حدی يک تا ذايیغ مصئونيت

 ودشيم شتهاپند

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

زراعتی محصوالت
شیوام نگهداشت
تدس  وداد

 فقير
 زراعتی محصوالت
 شیوام نگهداشت

 رگراک

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
 التحاص ماه : 8 گندم

 خريد ماه 4 خود،
 ماه 8:سبزيجات
خود حاصالت

 ماه 12 ریخريدا :نجبر
 : 4-5 نیاويح محصوالت
ماه

 فقير
 5 خريد، ماه : 7 گندم
 يا و خود توليد ماه

 دهقانی
 ماه 2:جواری

 يا و خود حاصالت
 دهقانی
 :نیاويح محصوالت
 ماه 4-3 حاصالت

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

ينا ساکن های خانوانواده .اشدبيم وددحم و شوارد زون اين در ارزاب به دسترسی و واشیم فروشات شهپي  زارعت کارگران
لیواسلو های ارباز به را مواشی و زراعتی تاصالح مانند خود اساجن ًاعموم زون نیاويح محصوالت  محصوالت فروشات
برای زون از خارج رگتربز های راباز به نموده اریدخري راآن تجار جائيکه برده، حاصالت فروشات  نیاويح
الانتق کندهارو هرات به ولسوالی های ارباز طريق از مگند ًمخصوصا .ميبرند فروش  تیعازر
ب .يابد می ًا  ندهارک ه دعب و اریدخري هعمزر الیبا ثروتمند تجار سوی از اشخشخ
 .ميشود قاچاق ايران به آنجا از و تهياف الانتق

 بسر تابستان های ماه د زون ينا در نشده، ياد آنها از شرح ينا در که کوچی، مالداران
 .رندميب

 تدسوداد

 اصلی های بازار
 امرآلد
 انرچغچ
 گاهرشکل

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 نیاويح و زراعتی حاصالت امراض
 وقترب هشدار مهم های شاخص
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 ياکرت بهای در کاهش
 اختونکي و امدارود بحران


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 مرکزی-جنوب مزروعی زون:12معيشت زون

قوس
 )دسمبر(

pl 

pl 

عقرب
)نومبر(

lp 
h 
lp 

ميزان
( )اکتوبر

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

h 

اسد
 ( )اگست

pl 

h 

سرطان
 )جوالی(

lp 

جوزا
 )جون(

h 

ثور
)مئی(

h 

 حمل
)اپريل(

h 

حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 اشخشخ
 جات ميوه

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 قره فروشات
 ستوپ/قل

 دمنگ خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 وچکک تدس و داد

 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 امنی نا

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم
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 بیغر آبی ًاشديد راعتز زون :١٣ معيشت زون

 تربيش .دارد وقعيتم هرات واليت شمالی مهني قسمت در جمعيت پر ًاطسوتم زون اين
 کنسا آن های ابهزري و کاگبن و هريرود های دريا آبی ساحات نزديک زون اين اسکان
 ينا تعداد هرچند بوده، للمی زراعت مصروف زون ينا شمال ساکن اهالی دادعيکت .هستند
 برنج، گندم، اضافی مقدار بوده، آبی زون ينا زمين صد در . 80-90 اشدميبکم خيلی افراد
 ينا در که است نقدی جديد حصولم يک زعفران .ميکند توليد را سبزيجات و جات ميوه
 ينب های بازار به آن عرضه گان، کننده توليد ریناسازگا بنابر هرچند ميگردد، زرع ساحه
 .است مانده جا بر چالش يک هم وزهن المللی

 ونز اين های دهخانوا تريشب ایبر ده،بو ونز اين اداقتص محرک زراعتی التحاص توليد
 ایه زون از اجرهم انکارگر و يرفق های خانواده .دشميبا عايد و غذا اومدمت منبع يک
 .ايندمينم استفاده زون اين سال تمام در زراعتی کاری های فرصت موجوديت از جوارهم
 هرات، به زمستان های ماه در زون اين يرفق افراد محلی، کاری های فرصت بر عالوه
 .مينمايند مهاجرت کاری های رصتف تالش در گردي جوارهم واليات و کستاناپ ايران،

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 زهنداا يک غذايی يتمصئون نظر نقطه از زون اين
 .ميشود تهنداشپ خطر معرض در

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

زراعتی محصوالت
تدس  وداد

 فقير
شهيپ  زارعت کارگران

 زراعتی محصوالت

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
 12 حاصالت :برنج/گندم
 ماه
 3 حاصالت :برنج/گندم

 فقير
 8 حاصالت :برنج/گندم
 بدل در هم يا و ماه
 ۴ خريداری ، جنس

ایه محدوديت از يکی زمين مالکيت ستند،ه ينزم بی شان تربيش که فقير، افراد ایبر ماه  ماه

نهساال غذايی هایيزمندنيا تربيش يتجمع از بخش اين .ميباشد غذايی کفايی خود اصلی : 4-5 نیاويح محصوالت  التحاص :سبزيجات
ماه در را گندم .آورند می بدست ذاغ دلب در ارک طريق از راشان ً  رطانس/جوزا اعموم آنها
 های ماه متباقی رایب نرااش غذايی منديهایزنيا .ميآورند بدست ميزان ماه در را برنج و
 .ميکنند تکافو زاراب از آن اریدخري با سال

 ليتاعف کزمر و يی منطقه بازار ستانفغانا غربی قسمت ساکنان تربيش برای هرات بازار
 جات قريه از مواشی و جات غله از اعم متاع، بيشتر .ميباشد 13 ونز ایبر تجارتی

 را جات ميوه و تاحبوب زون از خارج يزن و خلدا از تجار .ميشود آورده هرات به رافطا
 گوسفندان .ميدهند انتقال ورکش تاسررس در واليات ساير به نراآ نموده، ریداخري هرات در
ميگردند اچاقق يرانا به به نيز ًا  . دعب ده،ش آورده هرات واشیم ارباز

ماه  ماه 2-3
 :نیاويح محصوالت
 ماه 4-3 حاصالت

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
 و واشیم فروشات

 نیاويح محصوالت
 حاصالت فروشات
 تیعازر
 تدسوداد

 فقير
شهيپ  زارعت کارگران

 محصوالت فروشات
انی  ويح

 اصلی های بازار
 اتره
 يانروغ جيلنا
 رهگذ

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 بیغر آبی ًاشديد زراعت زون:13معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 wwhhlplpplpl گندم
 lplpplpllp whh برنج

 lpplwwhh سبزيجات
 hh جات ميوه

 lplpplhزعفران
 محصوالت
شيری
 مواشی فروشات
 مواشیانتقال
 قره فروشات
 پوست /قل

 گندم خريداری
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

 مهاجرت
کارگران
 غذا آوری جمع
 رو خود های

 خطرات
 های بهای↑
غذايی مواد
ناکافی بارش
 امنی نا

 امراض
 حاصالت
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp حاصالت آوری 

27
 



 
 

 

        

                  
             

            
         

           
   

            
           

            
     

               
              

           
            

                 
         

                
            

               
       

             
             

              
            

             
  

             
           

   
 

 
 
    
     
 

      

  
    

   
      

  
   
  

     
  

   
 

 
 

       
   

  
  

   
  

   
 
 

  
  

    
  

  
    

     
     

     
    

                

 

 

 

 

 

 
 

 ربیغ مالداری-زراعت خشک نيمه زون 14: معيشت زون

 وبینج امتداد در نپائي تقاعرا در زيادی حد تا و خشک نيمه ار،همو ونز اين
 حدرس و وزنيمر واليت شمالی های سوالیلو الی فراه جنوب جانب به هرات،
 ه،دوب پراکنده ًانسبت زون اين در نفوس تراکم .دارد موقعيت غرب در ايران
 .دارند موقعيت بیآ ساحات افاطر در اسکان تربيش

 ونز اين اصلی اصالتح از سبزيجات اعونا يکتعداد و جواری جو، گندم،

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 مصئونيت عدم خطر معرض در متوازن نا سال در زون اين
 .ميشود تهاشپند غذايی

 شتیيعم مهم فعاليتهای
ندمتورث  فقير

يکتعداد .ميگردند زرع منطقه اين در وشفر و رفمص وربمنظ که ميباشند، عتارز شهيپ  زارعت کارگران
شیوام نگهداشت اين اندازه هرچند اند، گرديده مختص رنجب زرع برای هرات آبی ساحات  شیوام نگهداشت
 .ميباشد کم خيی ساحات

 اعظم قسمت يک يکنند،م شتک را زمين جريب 3 ال 2 از ها خانواده بيشتر
 لوفهع زرع ایبر راآن کوچک قسمت يک و مگند توليد رایب نرااش ينزم

 حاصالت عادی، لسا يک در .ميدهند صاختصا جو و ریاوج ، حيوانات
 دهومن تکافو راشان غذايی نهساال ازمندهایني صفن از ترکم فقير های خانواده
 به آنها جانب از 13 زون از برنج و گندم خريد به منجر مرا اين که ميتواند،
 انش نهساال ایيازمنديهن ویتکاف برای ندمتورث های وادهخان .ميگردد امو

 نجرب 13 زون از ماه هر در نيز آنها اما ميکنند، توليد را گندم کافی اريکمقد
 ه،دوب مروج سال تمام در شان خود مواشی گوشت از استفاده .ميکنند ریخريدا
 های اهم در تنها شان خود های اوگ و داننگوسف نياتلب از استفاده حاليکه در
 .ميباشد کنمم )ثور الی حمل( سال آور بار

 و تجار ثروتمند ساکنين به سرحدات در وذفن و انريا حدرس به نزديکی
 اتج غله .ميسازد فراهم را يداع سبک يادز های ينهزم زون اين فقير کارگران
 بلند ها قيمت کهزماني رانيا در و حاصلگيری سنبله و سرطان های ماه طی
 اهم طی مواشی نه،وهمينگ .ميرسد بفروش حوت و عقرب های ماه طی ميرود
 فروشب حوت الی جدی ایه ماه در گرديده، خريداری قوس و ميزان های
 .ميرسند

 توسط که داشته، وقعيت ونز ينا در رو خود وفهعل رایاد اراضی تربيش
 .ميگيرد ارقر استفاده مورد ذرند،ميگ زون ينا از که کوچی مالداران

 تدسوداد

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
 خود، توليد ماه : 8 جو/گندم
 خريد ماه 4

 ماه 8:حيوانی محصوالت
 خود حاصالت

 فقير
 در ماه 5 ريد،خ ماه : 7 جو/گندم
 نسج بدل

 ماه 6:حيوانی محصوالت
 خود حاصالت

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
تیع ا زر حاصالت فروشات

 و واشیم فروشات
 نیاويح محصوالت

 تدسوداد

 فقير
شهيپ  زارعت کارگران

 مهاجر کارگران
 نیاويح محصوالت فروشات

 اصلی های بازار
 ازیورد
 اتره
 انيدم ابارارتر
 نجزر

 ها سيبآ و خطرات
 نیافوط شمال
 ها سيالب
 تیابن و حيوانی امراض
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 راناي با زیامرفر تجارت انقطاع
 ارامدود و زونفا روز بحران
 انيرا از گرانارک اخراج


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 غربی مالداری-راعتز خشک نيمه زون:14معيشت زون

قوس
 )دسمبر(

pl 
pl 
pl 

عقرب
)نومبر(

pl 
pl 
pl 

ميزان
( )اکتوبر

lp 
lp 
lp 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 
lp 

اسد
 ( )اگست

h 

سرطان
 )جوالی(

h 

جوزا
 )جون(

h 

h 

ثور
)مئی(

h 
h 

 حمل
)اپريل(

w 
h 
w 

حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ
 متر
 جو

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 شیوام ستدوداد

 خطرات
 ها سيالب
 طوفانی شمال

 امنی نا
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم
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 زیرکم-غرب مالداری-زراعت بلند ارتفاعات دارای زون 15: معيشت زون

 غور، واليت های ولسوالی يشترب بحر سطح از لندب تفاعرا دارای کوهستانی ونز اين
 را فراه واليت شرقی ایاليهلسوو يکتعداد و يکندیاد واليت غربی الشم های ولسوالی

 يداتلوت مختلط ترکيب يک بر مبتنی زون اين در رايج های معيشت .ايدمينم حتواا
 ایراد های ينمز زون اين ساحات شتربي .ميباشد واشیم ربيهت نيز للمی، و آبی زراعتی
 آن از بستانات ايام در کوچی انرالدما و زون اين ساکنين که بوده رو خود های علف
 های خانواده سطوت که اند مواشی ها مرغ و کوچک های انبار ها، گاوه .مينمايند استفاده
 .دارند را ها اوگ کم تعداد ترفقير های خانواده هرچند ميشوند، ریگهدان زون ينا ساکن
 .ميباشد زون اين در کشت رایب زمين ساختن آماده عام وهشي يک گاو توسط بهقل

 گان همسايه از را حيوانات اين بايد ندارند، را ورترض مورد گاو جفت هائيکه خانواده
 .بگيرند قرض به خانواده ديگر اعضای از هم يا و

 گندم، توليد د،نا ولمشغ زراعت ختلفم اعانو به ونز ينا در کنسا عيتجم بيشتر
 جو از .ميباشد آنها غلهمش واشیم بيهتر بر عالوه جو و )آبی احاتس در تنها( کچالو
 غذای منحيث کچالو و گندم از حاليکه در گرديده، استفاده واناتيح وفهعل منحيث
 ترريفق جمعيت ایبر کم حاصالت بمعنی کم ًانسبت اجاره .ميشود استفاده خانواده مصرفی
اف ن، .ميباشد زون اين آ  کار گندم بدل در ثروتمند افراد ایبر يرفق راد افویتک ایبر
 محصوالت و جنس بدل در نسج با ميگردد، اریدخري هرات از برنج و گندم .ميکنند
 .ميگردد ميلکت حيوانی

 اتهر به ابلک از را سپورتیرانت های راه برف ادزي ريزش کهزماني بازار به دسرتسی

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 دمع خطر معرض در عادی سال يک در زون اين

ارد  د ارقر ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث
عتارز

 شیوام نگهداشت

 فقير
 رگراک

 شیوام نگهداشت

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

 ندمتورث
 خود، توليد ماه : 7 گندم
 خريد ماه 5

خود توليد ماه  : 4 کچالو
 : 6 نیاويح محصوالت
 خود حاصالت ماه

 فقير
 توليد ماه : 6 گندم

 بدل در ماه 6 خود،
 جنس
 : 4 نیاويح محصوالت
 خود توليد ماه

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

توليد زياد غذای ها خانواده ًامعمو .ميگردد دشوار زمستان های ماه در ميبندد، حاصالت فروشات  رگراک
ایبر را آينده صلف رسانده، وشبفر را کچالو يا و جو گندم، قسمت يک ولی نميکنند، تیعازر  محصوالت فروشات
وشرف ایبر را اجناس قراء از مردم .ميگيرند دتروز انش ها قرضه و مصارف تکافی و واشیم فروشات انی  ويح
ًادعب محلی تجار .ميدهند انتقال زون در محلی های ارباز به مرکب باالی هم يا و پياده  نیاويح محصوالت
 هرات در نطقهم صلیا ارازب به ًادعب و کزیمر ایه زرااب به را ورترض مورد متاع
يقطر از .ميدهند الانتق ًا  دعب اما ميگيرد، صورت المنو همين به يزن مواشی وشفر
 .ميشود آورده ايران به 16 زون

 تدسوداد

 اصلی های بازار
 لیاسولو های ارباز
 اتره
 انرچغچ

 ها سيبآ و خطرات
 يددش زمستان
 یفناکا گی بارنده
 زراعتی محصوالت و حيوانی امراض
 ها سيالب
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 هنگام بی و ناکافی بارندگی
 شیوام بهای کاهش
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 نقل و حمل بهای افزايش
 شورک خارج از کارگران پول الارس کاهش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 زیرکم-غربی یرمالدا-زراعت بلند ارتقاعات اراید زون:15معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 باران اکثر حد
 ها
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 lpplwhh گندم
 lpplwhکچالو
 lpplplwh جو

 محصوالت
شيری
 مواشی فروشات
 مواشیانتقال

 گندم خريداری
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی
هيزم فروشات
1خطرات
 ها سيالب
 ها کوچ برف
 های بهای↑
غذايی مواد

 حيوانی امراض
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp آوری 

حاصالت
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 بیونج و غربی مرزیفرا کارگری و رتجات زون 16: معيشت زون

 ارگریک فعاليتهای و اققاچ/جارتت بر بتنیم تلطخم زون ينا در ها شتمعي
 ان،ريا و نستانترکم های کشور با غربی/غربی شمال سرحدات به ستهبوا تربيش
 بر ترشيب هریش مهني ونز اين گرچه .ميباشد کستاناپ ورکش با جنوبی سرحد و

اعت  رز ولمشغ زون اين ساکن های خانواده شتريب ميباشد، یامرزرف يتهایلفعا
 .هستند نيز کوچک سطوح ریمالدا و

 آن به تهبساو کارگری های فرصت و ارتتج يقرط از يشترب ونز ينا درآمد
 یالتمحصو از عبارت يونفا و توليدی ناسجا مالداری، ت،جا غله .ميباشد
 های خانواده .ميباشد دشگر در حدیرس ساحات اين رتاسرس در که ميباشد
ميشوند ثروتمند محسوب زون اين اصلی های . گردانانرکا الری  آنها

 های رزم نسویآ صوالتمح نتقالا در ویق رتباطاتا و ايهمسر ترانسپورتی،
 در را کار یها فرصت يرفق ًاتبسن های خانواده به همچنان آنها .دارند مللیال بين
 و نقل و حمل بارگيری، ،یارمعم بر ملمشت تربيش که نمايند،مي اهمرف زون اين
 در خارجی های کشور به سايرين .ميباشد تجارت به بستهوا ایفعاليته ساير
 .ميکنند سفر کاری های فرصت تالش

 يا و يک بنابر گيری صلف رچنده بوده، کشاورزی مشغول ها دهخانوا بيشتر
 قدانف و خاک ينپائ کيفيت زمين، کوچک قطعات داشتن ولبشم ملعا چندين
 سبتن ندمتورث های خانواده ها، زون ساير مثل .ميباشد محدود ریآبيا ربنایزي
 ندچره داشته، شان ایبر شتربي ایغذ توليد در شتربي توان يرفق های خانواده به
 ریادريخ ارباز از شانرا يازن مورد غذايی مواد رگبز بخش يک يزن آنان
 .ميگردد اریدخري ارازب از انپاکست و يرانا از شده وارد برنج و گندم .يندامينم

 در شده، ریگهدان زون ينا در که شنداميب لیاص مواشی گاو و انگوسفند ها، بز
 های خانواده به حيوانات تريشب .ميرسند وشبفر ورترض به مطابق سال طول
 و يرانا های ورکش به ًادعب رسيده، بفروش عقرب و يزانم های ماه طی ثروتمند
 .ميشوند قاچاق پاکستان

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 مصئونيت عدم خطر معرض در اندازه يک زون اين
 .رداد ارقر غذايی

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث
تدسوداد

عت  ارز

 فقير
 رگراک
 عتارز

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
خود توليد اعظم حد :گندم
 توليد اهم : 2 نخود/جواری
 خود

 ماه 7:نیاويح محصوالت
 خود توليد

 فقير
 6 خود، توليد ماه : 6 گندم
 و جنس بدل در ماه
 خريد
 اهم : 2 نخود/جواری
 خود توليد

 : 5-6 نیاويح محصوالت
 خود توليد ماه
 يداع مهم منابع

 ندمتورث
ادآز غلش/تجارت
 و واشیم فروشات

انی  ويح محصوالت

 فقير
 رگراک

 مهاجر کارگران
 شیامو فروشات

 اصلی های بازار
 زون در صلیا رارقتاس

انير ا  و پاکستان در هم به صلمت های ارباز
 ها سيبآ و خطرات
 غذايی مواد بهای رفتن بلند

 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض
 یفناکا گی بارنده
 نیما نا

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 حدیرس های محدوديت
 انگرراک زدزمور در کاهش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 یامرزرف رتجات و کارگری جنوبی و ربیغ زون:16معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(
ميزان
( )اکتوبر

 سنبله
 )امبرسپت(

اسد
 ( )اگست

سرطان
 )جوالی(
جوزا

 )جون(
ثور

)مئی(
 حمل

)اپريل(
حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 خودن

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 ها فرصت ساير
 فرامرزی تجارت
 ناکارگر مهاجرت
 خطرات
 یفناکا گی بارنده
 امنی نا
 ايیذغ مواد بهای↑

 اسهال مرض
 يامالر مرض

pl pl 

lp 

lp 
h 
lp 

lp 
h w pl 

h 

h 
lp 
h 

h w 

pl 

w 

pl 

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم
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بلند ارتفاعات دارای لیشما مالداری-راعتز زون  17: معيشت ونز

 غرب جنوب طرفب ، بدخشان واليت زياد متسق يک کوهستانی و تپه از پر زون اين
 وبنج های والیولس و نورستان شمالی های بخش الی جنوب تخار، های ولسوالی الی
 ًاتبسن کشور افتاده درو بخش اين در نفوس تراکم .مينمايد حتواا را انروپ واليت شرق
 امتداد در دعداتيک و زون اين بیغر قسمت های دره در اسکان تربيش بوده، پراکنده
 .ميباشند مقيم تانسکتاج با سرحد

 و غذايی مهم نبعم يک يثحنم یرمالدا به متکی ونز اين ساکن های ادهخانو بيشتر
 ساکن های خانواده صلیا مواشی مرکب و گاو ها، بز گوسفندان، .ندشاميب شان عايداتی
 اما رسيده بفروش شان ضرورت به مطابق ًاعموم ها بز و داننگوسف .اشندميب ونز اين
 .تانسمز غازآ از قبل ًاخاصت ميگيرد، صورت نيز استفاده سال تمام در حيوانات اين از
 رایب راآن ها خانواده تربيش هرچند، رسيده، بفروش يزن حيوانات ينا وستپ و پشم

 دهافتسا آن اتبنيل از دارند، ریيش های گاو يکهنآنا .ميکنند حفظ شان خود مصرف
 خود حلم در راآن اضافی حاليکه در ،سرطان الی وتح ماه از شير، ويژه به يند،مينما
 .رسانندمي بفروش

 تا گرچه .اشدميب مهم زون اين ندمتورث های گروه معيشت برای نيز تیعارز محصوالت
 دم،نگ زرع ایبر زون اين های ادهوناخ شتربي اما ،دميباش بارندگی به تهبسوا يی اندازه
 آب موجوديت .اشندميب برف شدن آب به متکی کچالو توليدات و اریوج ، حبوبات جو،
 معج حوت يمهن الی قوس های اهم در که است برف ارمقد به ستهبوا تريشب ریآبيا ایبر

 .ميباشد آن شدن آب يزانم يزن ميشود،

 و دوردستی، ا،ه جاده ناسالم وضعيت بنابر بازار به سیدستر زون اين نينکسا ایبر
 رفب تجمع حوت مهني الی قوس ماه ازآغ از .اشدميب دشوار و محدود موسمی شرايط
 ادهوناخ اکثريت .مينمايد عقط زون اين از خارج و اخلد به را مصرفی های کاال جريان
 استفاده ها والیولس محلی های بازار از انش متاع خريد و فروش ایبر ونز ينا های
 به آن طريق از مصرفی های کاال که ميباشد زون اين اصلی ارباز آباد فيض .ميکنند
 قيمم تاجکستان با سرحد امتداد در هائيکه خانواده آنعده .يابد می انتقال محلی های ارباز

 ریداخري انراش غذايی يهاول مواد رزم ویآنس از ودهمن عبور را سرحد وانندميت هستند،
 .ميباشد تربلند مرز نسویآ در اجناس ينا بهای هرچند نمايندف

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 درنظرداشت با عادی سال يک در ونز اين

 دشوار وضعيت و بازار به محدود دسترسی
 در غذايی مصئونيت نظره نقطه از زمستان
 .دارد رارق خطر معرض
 معيشتی مهم فعاليتهای

 وتمندرث
شیوام نگهداشت

 عتارز
 مواشی و حبوبات تجارت

 قيرف
 مزدروز گرانکار
 رعزام
 عتارز

 شیوام نگهداشت

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

وتمندرث
 4- خود، توليد ماه : 7 ندمگ

 ريدخ ماه 6
 انیقهد ماه : 3 کچالو

 ماه 6:حيوانی محصوالت
 ودخ حاصالت

 قيرف
 4 ، خريد ماه 8:ندمگ

 انیقهد ماه
 انیقهد ماه : 1 کچالو

 :حيوانی محصوالت
 ودخ توليد ماه 4-5

 اتیيداع مهم منابع
وتمندرث
 و مواشی شاتوفر

حيوانی محصوالت
 عتیارز حاصالت شاتوفر
 وستدددا

 قيرف
 ناارگرک شاتوفر
 حاصالت شاتوفر
 عتیارز
 و مواشی شاتوفر

 حيوانی محصوالت

 لیصا های بازار
 آباد فيض
 تخار
 انکستجات
 دزکن

 ها آسيب و خطرات
 یافناک گی بارنده
 ها سيالب
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 از قبل ها ادهوخان )غذايی مواد ذخيره( قهآذو ظرفيت
 انزمست آمد
 واه و آب چگونگی
 سرک به دسترسی
 غذايی مواد بهای افزايش
 انیتسمز آذوقه تهيۀ


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 بلند ارتفاعات رایاد رقیش المش یرمالدا-زراعت زون:17معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 های فصل
 سال
 اکثر حد
 ها باران
 اکثر حد

 ريزش
 برف
 کم فصل
حاصل
فعاليتهای
 مهم

 معيشت
 lpplwhh گندم
 lplpplwhhکچالو
 lpplplhh جو

 محصوالت
شيری
 فروشات
 مواشی
انتقال
 مواشی
 فروشات
پوست /پشم
 ساير
 ها فرصت
 رکارگ
 مزرعه
محلی
رسمی کار

 مهاجرت
کارگران
 تجارت
 فرامرزی
 مواد
 غذايی
 رو خود
ستد و داد

 کوچک
خطرات
 ها بسيال
 بهای ↑
 مواد
 غذايی
 امراض
 حيوانی
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp حاصالت آوری 
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نابدخش-تخار زراعتی مختلط زون 18:  معيشت زون

 اليهایسولو و تخار واليت های ميدان ارومه ًنستبا و کممترا ًاطسوتم معيشت زون اين
.ايدممين حتواا را بدخشان واليت کزیمر

 زون اين اساسی های شتمعي حيثنم مواشی بيهتر زهادنا يک تا و زراعتی يداتولت
 شتک حاصلخيز ًاتدعاسم های مينز در سبزيجات و برنج گندم، .ميشوند پنداشته
ریجا های آب به ها خانواده يکتعداد هرچند بوده، می .ميشود ل  ل ونز ينا زراعت تريشب
 الی حوت های ماه طی زمستان از بعد گی بارنده موسم .دارند دسترسی يزن رفب از
 مينز ساختن آماده با زمستان آغاز از بلق زراعت فصل .افتد می اقاتف جوزا دوم نيمه
 خانواده .مييابد اختتام سرطان ماه در فصل فتنرگ با گرديده آغاز گندم دوره يک ایبر
 در نموده، کشت گاو از استفاده با را زمين جريب پنج از ترکم ونز ينا ساکن های
 تورکارت از کشت ایرب ينزم تنساخ اماده ایبر دارند تريشب مينز کهآناني حاليکه
 .ميکنند ستفادها

 می ستبد شان ودخ رعازم از شانرا غذايی مواد وددحم مقدار يک فقير های دهاوناخ
 نی،اويح محصوالت .نمايند ریريداخ ارباز از آنرا گبزر متسق يک بايد و آورند
 را يرفق افراد غذايی مواد کوچک بخش يک ميزان الی حمل های ماه طی بنياتل تربيش
 بخاطر آن از داشته، را اضافی حاصالت توليد وانت ثروتمند های هوادنخا .ميدهد يلتشک
 يزن آنها .ميکنند استفاده سال طول در نرااش يهایازمندين زياد قسمت يک ساختن وردهبرآ
 .ميکنند استفاده شان خود حيوانات گوشت و لبنيات از اعم حيوانی، محصوالت از

 عدادتکي .باشدمي فقير های نوادهاخ یبرا عايد اصلی منبع کارگری از حاصله نقد پول
رادف ا  مزارع باالی کردن کار طريق از شان محالت در را زراعتی کاری های فرصت

 زون مانند حاصلخيز زراعتی ساحات به تربيش يکهلحا در آورند، می بدست ثروتمند
 دهقانی، کار وهبرعال .مينمايند مهاجرت حبوبات زياد توليد ایدار يههمسا شمالی
 يافت يزن کستاناپ و يرانا همسايه های کشور يا و اخلد در ساختمانی های ارک تعداديک

 وسق/عقرب های ماه در را خود برنج حاصالت متقس يک همچنان يرفق افراد .ميشود

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
و ارباز به محدود دسترسی بربنا زون  اين

 نظر قطهن از مانز دير از مستانز شديد وضعيت
 .ميشود تهداشنپ خطر معرض در ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث
 عتارز

 شیوام نگهداشت
 ادآز غلش/تجارت

 فقير
 روزمزد کارگران

 رعزام
 عتارز

 شیوام نگهداشت

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
خود توليد ماه : 12 گندم

خود توليد ماه  : 12 نجبر
 توليد ماه : 5 سبزيجات
خود

 : 4-6 نیاويح محصوالت
 خود يدتول ماه

 فقير
 توليد ماه : 7 گندم

 خريد ماه 5 خود،
 توليد ماه : 7 نجبر

 خريد ماه 5 خود،
 توليد ماه : 4 سبزيجات
 خود

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

ينا موجوديت صورت در .سانندريم بفروش نيز اسد /سرطان های ماه در را گندم و تیع ا زر حاصالت فروشات  انررگاک فروشات
بفروش خود ساالنه عايد يلتکم رایب نيز را خود سکهم و شير ها، بز و فندانسگو افراد و واشیم فروشات  فروشات
شانرا اضافی حيوانی محصوالت و مواشی جات، غله ثروتمند های خانواده .رسانندمي انی ويح محصوالت  تیعارز حاصالت

 ریادريخ افتد می آن بهای هکمانيز را مواشی و جات غله نيز آنها .ندسانرمي بفروش
رساننديم بفروش ميرود بلند آن ایبه مانيکهز ًا  . دعب راآن نموده،

 يشترب ترميم و اعمار .ميباشد خوب ًنسبتا زون ينا ساکنين برای ارزاب به دسترسی
 شتربي فروش و خريد .ايدمينم صلو شمال ترانسپورتی شاهرگ به را زون اين ها جاده
 محلی تجار .رديگمي صورت والیولس زاراب در شیوام و جات غله ، صرفیم های کاال
 .نمايندمي نقل و ملح زون ينا از خارج و خلدا به را صرفیم های کاال ساحات ديگر و

 يقرط از مواشی و يافته، الانتق آباد فيض يا و تالقان های هرش به برنج و گندم حبوبات،
 زاراب در شده ریداخري ذايیغ مواد .ميشود داده انتقال کابل يا و تانسکجتا به تالقان
 وردهآ پاکستان کشور از کابل طريق از هم يا و تانسکمنرت ورکش از دمنگ شمولب محلی،
 .ميشود

تدس وداد  و واشیم فروشات
 محصوالت

 نیاويح

 اصلی های بازار
 قانلتا

 ادبآ فيض
 ندزک

 ها سيبآ و خطرات
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده

 وقترب هشدار مهم های شاخص
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 زاراب به يفضع دسترسی
 نا های انراب ويژه به هوا، مناسب نا وضعيت
 منظم


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 نابدخش-تخار لطمخت زراعت:18معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 plplwhlp گندم
 lpplwh برنج

 hhlpplw سبزيجات
شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشیانتقال
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
 از وارده های پول
 کشورخارج
خطرات
 ها سيالب
ناکافی گی بارنده
غذايی مواد بهای↑

 حاصالت امراض
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  آوری lp اختصارات و

حاصالت
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 بغالن-کندز – حبوبات توليد بلند سطح دارای زون 19: معيشت زون

 دز،نک واليت تمام و تهداش رارق پائين سطح در اضافی تاحبوب توليداتی ونز اين
 احتوا را النبغ واليت يهایوالسول بيشتر و تخار واليت غربی شمال يهایالولسو
 هکآناني هرچند بوده، جاری آب به تهبسوا ونز اين نينکسا زراعت تريشب .ميکند
 به متکی هستند، مقيم )غوری دند و يننهر يهایوالولس( جنوبی های قسمت در

 د،جنک برنج، گندم، زون ينا توليد غذايی يهلوا اصلی مواد .ستنده باران ريزش
 :دميباش زراعتی فصل دو رایدا زون اين .ميباشد کچالو يی زهادنا تا و خربوزه
 در کنجد و نجبر حاليکه در شده، ریگي صلف تابستان در پنبه و جواری گندم،
 .ميشود گيری فصل خزان

 آن در که سيستمی ،بوده يداتولت اصلی نصرع دهقانی زراعت قرار ونز اين در
 يا و 3:1 آنرا حاصل و نموده زرع ًاکرتشم فقير های خانواده و ثروتمند افراد
 غله به متکی زياد اندازه تا زون اين فقير های خانواده ترشبي .ميکنند تقسيم 2:1
 بخش يک آنان بيشتر هرچند آورند، می بدست دهقانی طريق از که ميباشد يی

 و برنج گندم، .ننداميرس بفروش تربيش يداع رایب راشان انیقهد حاصالت
 حصول ایبر کنجد و پنبه از قبل که ميباشند اصلی محصوالت اضافی خربوزه
 .يرسندم بفروش نقد لپو

 ترشيب .ميباشد بيشتر گندم کندوی به مسمی قهمنط اين در کارگر برای تقاضا
 يا و گندم شان ایبر بدل در که بوده، مزارع در کار به متکی فقير های خانواده
 گرانراک زياد تعداد زون ينا در انگرکار ایبر بلند تقاضای .ودشيم داده نقد پول

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 طرخ معرض در غذايی ونيتمصئ نظر طهنق از زون اين
 صلیا کننده توليد زون ينا چون ،دارد رارق اندک

 .دشميبا زراعتی حاصالت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث
عتارز

ی  رمالدا

 فقير
عت  ارز
 یرمالدا
 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
خود توليد ماه : 12 گندم

خود توليد ماه  : 3-4 کچالو
نی  : 6-8 اويح محصوالت

 خود توليد ماه

 فقير
 6 دهقانی، ماه : 6 برنج/گندم
 خريد ماه

خود توليد ماه  : 3-4 کچالو
 ماه 6:نیاويح محصوالت
 خود حاصالت

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

آن در را انگرکار شرح نوبۀخود به کار اين که ه،دونم لبج ديگر ساحات از را حاصالت فروشات  انررگاک فروشات
.ميدهد کاهش ساحات تیعازر  زراعتی حاصالت فروشات

 با زون ينا رکزم طريق از کابل از نقل و حمل اصلی رگشاه يکهئآنجا از
 زون ينا محلی های بازار و جات يهقر به که گردي زياد فرعی های جاده داشتن
 و گندم .ميباشد بخو زون اين در بازار به سیدستر ميگذرد، ميگردد، وصل
 انتقال بلکا به پائين و شمال طريق از و رسيده بفروش محلی ایه زاراب در نجبر

اشی  مو فروشات
)تدسوداد( تجارت

 )دهقانی از(
 شیامو فروشات

 اصلی های بازار
حضور مزارع باالی وزترب و خربوزه ریداخري رایب کابل از جارت .يابد می  ندزک
،دميباش اضافی حاصالت ایردا زون اين هرچند .ميکنند ریادخري راآن يافته  صاحب امام
يا و دهنمو ریداخري 18 زون از را حبوبات زون اين ساکن های خانواده تربيش ادب آ  خان مندوی
.ميکنند وارد ناستمنکرت از آنرا هم  فيشرارمز

 ها سيبآ و خطرات
 يالبس

 یفناکا گی بارنده
 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض
 نیاويح امراض
 وقترب هشدار مهم های شاخص

تیع ا  زر حاصالت امراض
 غذايی مواد بهای در کاهش
 ریجا آب به دسترسی کاهش
تیع وسايل بهای در افزايش ا  رز
 انرحب


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 بغالن-دزکن – حبوبات توليد بلند سطح اراید زون:19معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 باران اکثر حد
 ها
 کم فصل
حاصل
 مهمفعاليتهای
 معيشت
 wwhhhlplpplpl گندم
 lpPlwhh برنج
 lpplwhhکچالو
 lpplplwwhhکنجد
 lpplplwhپنبه

 lpplwwhh جواری
 محصوالت
شيری
 فروشات
 مواشی
 مسکه فروشات
 فروشات
پوست /پشم
 فرصت ساير
 ها

مزرعه کارگر
محلی

 مهاجرت
کارگران
 وارده های پول
 کشور خارج از

 وحشی گياهان
 )رو خود(

 جنس پرداخت
 جنس بدل در

خطرات
 ها سيالب
 مواد بهای↑

 غذايی
 اسهال
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp حاصالت آوری 
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 غربی شمال مالداری-راعتز زون 20: معيشت زون

لخ، پراکنده و وسيع زون اين  ب سمنگان، جنوبی های والیولس های قسمت از
 تمام و هرات، و غور اتوالي شمالی های بخش نموده، عبور فارياب و پلسر
ينمز ه،بود ارفزعل .مينمايد حتواا را بادغيس واليت ًا  رتشيب زون ينا زمين
 .دارد پسته گالتنج غرب در و خودرو گياهان آميخته، بهم زراعتی

 توليد بر شانرا اتکای زون اين ساکن های خانواده گذشته، الس چندين طی
 که قديم ایه زمانه از ریييتغ خود اين که – ساخته بيشتره زراعتی محصوالت

 يکهلحا در .ميباشد بود، زراعتی محصوالت کم توليدات و مواشی يهترب تربيش
 مينز آبی قطعات دادعيکت د،نشابمي ارانب به کیتم زون اين ایه خانواده اکثريت
 .ميگردد زرع نجبر آن در که دارد، وجود ونز اين در نيز

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 ادرفا ترسیدس يکهنزما مناسب، نا سال يک در زون اين
 عدم خطر معرض در باشد کلمش بازار به بضاعت بی

 .رداد ارقر ذايیغ مصئونيت
 شتیيعم مهم فعاليتهای

 ندمتورث
عتارز

ی  رمالدا

 فقير
عت  ارز
 یرمالدا
 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث  فقير
در زون اين های خانواده برای مشترک دهقانی از شده اصلح پول و توليدات : 12 برنج/جواری/گندم  خريد، ماه : 7 جواری/گندم

ندمتورث های گروه تمام .ميباشد کافی کلی بطور يهایازمندين ساختن وردهبرآ خود توليد ماه  دهقانی ماه 5
در گرديده، توليد خانواده رفمص ایبر جواری و جو گندم، يلقب از حبوباتی نی : 6-8 اويح محصوالت  :نیاويح محصوالت
 قدن پول وردنآ ستبد حصولم منحيث رهيز و اضافی حاصالت گندم، حاليکه
 .ددگرمي زرع

 سیسترد قلن و حمل حدودم ایه ينهگز و ها جاده کم تعداد د،ايز فاصله بنابر
 آوری جمع از بعد .ميباشد محدود بزرگ های بازار به زون اين های خانواده
 به فروش برای را خود دمگن قسمت يک زون ينا ساکن های خانواده حاصالت،

 گان، کننده رفمص اضایتق ساختن وردهبرآ ایرب .ميبرند والیولس های ارباز
 نخوديات .ميگردد وارد محلی زاراب به 22 زون و کابل هرات، واليت از گندم

 های زاراب به راآن کهکساني سيده،ر بفروش تجار باالی عهمزر باالی عموماض
 روشفب داده نتقالا زون از خارج نطقویم گتربزر های ارزاب يا و محلی
 از يکی به ًادعب که ميگردد، ریخريدا تجار اين ویس از يزن بزس زيره .رسانندمي

هم يا و تانسپاک هندوستان، به ًا  دعب يافته، تقالان نستاناافغ در تجارت رگبز اکزمر
 وشرفب محلی های ارباز در حيوانی صوالتمح و مواشی .ميشود ادرص ايران
 .يابد می الانتق تارشک ایبر واليت کزمر به ًادعب رسيده،

خود توليد ماه  ماه 4-3 حاصالت

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث

 حاصالت فروشات
 تیعازر
 شیامو فروشات
تدسود ( تجارت  ) دا

 فقير
 رگراک

 حاصالت فروشات
 تیعازر
 شیامو فروشات
 اصلی های بازار
 لیاسولو های ارباز
 فيشرارمز
 اتره

 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 يالبس

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 تهسپ اتفروش بهای کاهش
 انرحب

ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 کار به دسترسی و زدزمور در کاهش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 ربیغ المش یرمالدا-زراعت زون:20معيشت زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(

pl 

lp 

ميزان
( )اکتوبر

pl 
h 

lp 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 
h 

اسد
 ( )اگست

w 

سرطان
 )جوالی(

h 
pl 
h 

h 

جوزا
 )جون(

h 
Lp 

h 

h 

ثور
)مئی(

 حمل
)اپريل(

w 
w 

pl 

حوت
 ( )مارچ

w 
pl 
pl 

دلو
)فبروری(

lp 

pl 

 جدی
 )جنوری(

lp 

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری

 خودن

 سبز زيره

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 آوری جمع

 پسته حاصالت
 اترطخ

 ها سيالب
 ايیذغ مواد بهای↑
 ها کوچ برف
 حاصالت امراض
 زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم
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 شمالی للمی لطمخت زراعت 21: معيشت زون

 جنوبی يهایلاوسول کوهستانی و تپه پر ساحات در للمی زراعتی مختلط زون اين
 وبینج های قسمت .دارد موقعيت فارياب و پلسر ان،سمنگ واليات شمال و بلخ واليت
 رمغزچا و بادام پسته، رو خود درختان ترينبيش نموده، حتواا ها تانسکوه را ونز اين
 .ميدهد يلتشک را نستاناافغ

 و کوچک عاتطق الیبا را نجدک و جو دم،گن زون اين ساکن های خانواده بيشتر
 شدر بارانی صلف در گريده، زرع مستانز آمد از قبل حبوبات .ندکنمي زرع متوسط
 کنجد زون اين کنسا های خانواد حبوبات، به عالوه .ميگردد درو تانستاب در و نموده
 يهربت نيز را ها گاو و ها بز ن،ادنفسوگ زون ينا ينساکن .يندامينم زرع يزن زيره و
 زون ينا نکنيسا شتربي .دارد بطر خانواده ثروت اندازه به آنها تعداد هرچند ،يندامينم
 ادهوناخ يکتعداد گرچه ميکنند، استفاده شان های زمين دننمو بهقل نظوربم ها گاو از
 .ميکنند استفاده ها وراکتتر از نظورمبدين ثروتمند های

 ایه خانواده .يباشدم ونز ينا در شتعيم مهم های يتودحدم از يکی ينمز زهادنا
 فقير افراد سيستم اين در .ميکنند استفاده دهقانی از غذايی مواد به دسترسی ایبر فقير
 يزانم اين .دميکنن عرضه ثروتمند افراد به حاصل 2:1 يا و 3:1 بدل در راشان کار
 یقمتبا در اریدريخ به وادار آنها ميدهد، يلتشک را يرفق افراد غذايی مواد نصف ًالک
 شان مزارع از شانرا غذايی مواد تربيش ثروتمند های خانواده .هستند ماه هفت الی شش
 و نجبر اریدريخ و حيوانی التوصمح از انراش متباقی ازمنديهایين ورده،آ بدست
 .ميسازند برآورده زاراب از کچالو

 ندچره .اشدميب تمندثرو گروه برای يدعا مهم عمنب يک زراعتی حاصالت فروش

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 باران از متاثر که مناسب، نا سال يک در ونز اين
 نظر نقطه از د،اشب کافی نا و متوازن نا های

 .ميشود تهداشنپ خطر معرض در ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

گندم و جو توليدات
اریدلام
تدسوداد

 فقير
تیع  ازر کارگر

 اریوج و گندم داتيتول
 تیسد صنايع

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد
ندمتورث

 توليد ماه : 10 جو/گندم
 ریادريخ 2 خود،
 : 6 نیاويح محصوالت
خود حاصالت ماه

 فقير
 ريد،خ ماه : 7 جو/گندم
 يا و دهقانی ماه 5
 خود توليد

 : 4 نیاويح محصوالت
 خود توليد ماه
 عايداتی مهم منابع

ندمتورث  فقير

زمنديهاینيا ساختن وردهبرآ رایب يکنندم توليد تريرفق های خانواده که حاصالتی شیامو فروشات  انررگاک فروشات

لهغ قسمت آن يا و راشان ایگرانبه حاصالت قسمت يک آنها نميباشد، کافی شان غذايی حاصالت فروشات  حاصالت فروشات

نديهایزميان ساير و حبوبات ریادخري ایبر اند دهآور بدست کار ابلقم در که را جاتی تیعازر  تیعازر

 يا و حلم در کار طريق از شانيا عايد بيشتر هرچند، .ميرسانند وشرفب شان يهاول
 سطوت ًاعموم کار ایرب مهاجرت .آيد می بدست يرانا يا و ديگر اتوالي به مهاجرت

تدس وداد  افیب تار و بافی قالين
 اصلی های بازار

و يراتیتعم های ارک رایب که کی ميگيرد، صورت وادهخان مرد اعضای از يکتن  فيشرارمز
.ميکند سفر ايران به حوت الی عقرب های اهم ينب رعهزم از ارجخ های کار ساير  گاننمس
.آورند می بدست افیب پشم يا و قالين بافتن طريق از را نقد پول قيرف افراد کم يکتعداد  يابرفا
 بدست کنجد و گندم مواشی، وشفر طريق از را نقد پول تربيش ثروتمند های خانواده
 صنايع و اشیمو حبوبات، تجارت شغولم ثروتمند های خانواده اددعکتي .آورند می

 رپلس
 ها سيبآ و خطرات

.هستند نيز دستی  ها سيالب
 یفناکا گی بارنده

بزرگ های بازار به را سوالیول کوچک های زاراب بيشتر ها جاده سالم های شبکه  تیعارز حاصالت آفات و امراض
نيز کنجد، .مينمايد وصل يفشرارمز هرش در الشم زرگب بازار و واليتی  و گندم
 های بازار به گرديده، اریدخري ولسوالی محلی های بازار در تجار سوی از مواشی
روشفب کابل يا و فيشرارزم شهر در رگبز های بازار در انتق واليت ًا  دعب ه،تفاي ال
 .ميرسد

 زاراب خوردن برهم
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 یفناکا برف ريزش و بارندگی
 شیوام بهای کاهش
 نجرب و گندم بهای کاهش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه
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 یشمال یللم لطمخت زراعت:21معيشت زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 wwhhlplppl گندم
 wwhhlppl جو
 lpplWhhکنجد
 lpplhh سبز زيره

شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 قره فروشات
 پوست /قل
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
 رو خودغذايی مواد

 از وارده های پول
 کشورخارج
خطرات
 ها سيالب
غذايی مواد بهای↑

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  آوری lp اختصارات و

حاصالت
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 مالیش شديد آبی یزراعت زون :22 معيشت زون

 خ،لب واليات زياد جاری آب دارای ساحات بر ملتشم ستپ زمين دارای زون اين
 مامت کوچک بخش يک بر مرکزمت زون ينا اکنينس تريشب .ميباشد يابرفا و جوزجان
 .ميباشد ساحه

 ایه ميوه و کنجد م،دنگ بوده، ونز ينا اقتصاد اصلی های مشغله از يکی زراعت
 و گندم .ميدهد يلتشک را نقد پول آوردن بدست اصلی حاصالت زون ينا اضافی
 محصوالت اين هرچند ميباشد، ونز اين توليدات از نيز )باميه و کچالو پياز،( سبزيجات
 کشت بار دو سال يک در جاتيسبز .ميشوند توليد ها خانواده رفصم ایبر تربيش

 عالوه .جدی و قوس های ماه در دوم بار و ميزان و سنبله های ماه در ولا بار ميگردد،
 ود،شيم اریدنگه ونز اين در نيز ها مرغ و ها اوگ گوسفندان، زراعتی، محصوالت بر
 .خانه رفصم ایبر شتربيي

 متکی شان يیاذغ نيازمنديهای بيشتر ساختن ردهبرآو در زون اين فقير های خانواده

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 عدم خطر معرض در اندازه يک ونز اين

 .رداد ارقر ذايیغ مصئونيت
 شتیيعم مهم فعاليتهای

 ندمتورث
 مواد و نقدی حاصالت
 يیاذغ
اریدلام

 دستی صنايع تجارت

 فقير
 مواد و نقدی حاصالت
 يیاذغ
 رگراک

 تیسد صنايع

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث  فقير

و بهقل ایبر فیاک حيوانات نداشتن و زياد ينزم تننداش بربنا مرا اين .باشنديم ارزاب به توليد ماه : 10 گندم  بدل در ماه : 6 گندم
ليد ثروتمند های خانواده س،برعک .اشدميب زرع ایبر ينزم بروقت ساختن آماده وت وانت خريد ماه 2 خود،  خريد ماه 6 جنس،
.دستنه ارباز به متکی کم بسيار و اشتهد راانش نياز دمور غذايی مواد تربيش توليد ماه : 5 سبزيجات  ماه 5-4:سبزيجات

 يادز های کار قوس الی ملح اهم از زراعتی مزارع انکارگر برای اديز تقاضای بنابر
 ضیعب و ديگر واليت به کار فتيارد ایبر فقير انگرکار يکتعداد .دارد وجود مزارع
 .ميکنند سفر ازبکستان هم يا و يرانا پاکستان، ایه کشور به اوقات

 يک غلش اين ت،يسن زون ينا ادتصاق يرذپان جدايی بخش يک مواشی هتربي هرچند
 فادهتسا آن از يهلوا يهایازمندين ریادخري ایبر که ميدهد يلتشک را عايدی محدود بخش
ًا .ميشود  دعب رسيده وشرفب محلی های ارباز در يزن واشیم زراعتی، محصوالت مانند
 .يابد می الانتق واليات مرکز در واشیم های زاراب به

 شتربي .ميباشد زون اين يرفق افراد برای عايداتی مهم عمنب يک بافی پشم و بافی قالين
 تحت های خانواده ایبر عايد اساسی منبع يک و گرديده، اجراء ها خانم توسط ارک اين

 روشفب محلی تجار به زون اين الينق و فرش زرگب بخش يک .شدميبا زنان سرپرستی
 سطوت عمده وربط آنجا از ه،داد انتقال ویمنطق تجارتی اکزمر به نراآ يکهنکسا رسيده،
 .ميگردد ریخريدا قهمنط های ارباز يرسا و کابل تجار

 هرش در اصلی بازار به ها جاده بکهش لهلسس يک توسط ونز اين جات قريه بيشتر
 خارج و خلدا به را مصرفی ایه کاال جريان کار اين که ميباشند، طمرتب مزارشريف

 ها والیولس محلی های ارازب به اضافی جات ميوه و کنجد گندم، .مينمايد تأمين زون از
 یواليت گتربزر های بازار به اجناس اين ًادعب که .ميرسد فروش به تجار به و يافته الانتق
 ودرو مصرفی های کاال فروش راستای در اصلی محدوديت .ميشود برده فروش ایبر

 .ميباشد )پاکستان و قستاناقز( کشور خارج از کمکی حبوبات

 خود
نی  : 6 اويح محصوالت

 خود حاصالت ماه

 خود توليد
 : 4 نیاويح محصوالت
 خود توليد ماه
 اتیيداع مهم منابع

ندمتورث
 حاصالت فروشات
 تیعازر
تدسود ( تجارت ) دا
 شیامو فروشات

 فقير
 رگراک

 تیسد صنايع
 حاصالت فروشات
 تیعازر

 اصلی های بازار
 غانبرش
 فيشرارمز
 رپلس
 يمنهم

 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 یمالش يدشد یآبیزراعت زون:22معيشت زون

قوس
 )دسمبر(

lp 

h 

عقرب
)نومبر(

pl 

ميزان
( )اکتوبر

pl 
h 

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 
h 

h 

pl 

اسد
 ( )اگست

h 

w 

lp 

سرطان
 )جوالی(

h 

w 

جوزا
 )جون(

h 
W 

W 

ثور
)مئی(

w 

w 

 حمل
)اپريل(

w 

pl 

حوت
 ( )مارچ

w 
pl 
lp 

دلو
)فبروری(

pl 

 جدی
 )جنوری(

lp 

h 

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ
 جات ميوه

 (1)سبزيجات
 (2)سبزيجات
 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 شیاوم اشدنج بی

 قره فروشات
 ستوپ/قل
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 رو خود ايیذغ مواد

 اترطخ
 ها سيالب
 ايیذغ مواد بهای↑

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  اختصارات و عالئم
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 موآ دريای روغنی های تخم و حبوبات توليد آبی زون 23: معيشت زون

 در آمو دريای جنوبی های نهکرا امتداد در دهنکارپ وسنف و ستپ زمين دارای زون اين
 اتیبوبح ریآبيا اساسی منبع آمو يایرد .دارد موقعيت لخب و جوزجان اب،يارف واليات وسط
 وهک در رفب ريزش .ميباشد پنبه و کنجد بيلق از روغن های دانه و جواری گندم، بيلق از
 اتوقا بسا بوده، ارگذ رتأثي آمو ایدري آب سطح باالی گی بارنده همچنان دوردست، های
 مينز ساختن آماده ایبر ونز ينا کنسا های خانواده ريتثاک .ميگردد يزن ها سيالب باعث
 از ثروتمند های خانواده اکثريت حاليکه در بوده، قلبه های گاو به متکی کشت ایبر شان
 .يکنندم استفاده وراکتتر

 ی،راک های فرصت آنان ایبر بوده، زون اين گان اشندهب اکثريت های شتمعي ينادب زراعت
 بدل در کار هم يا و اجاره های سيستم و دهقانی طريق کار .مينمايد تامين را غذا و عايد
 يزن ا،ه گاو و ها بز دان،وسفنگ يشترب زون، ينا مواشی .ميگردد اجراء نقد پول يا و جنس
 والتصمح به متکی ها خانواده که حدی تا هرچند ميشوند، ریدانگه ونز ينا در ها شتر
 .هستند ثروت ازدياد وربمنظ آن فروش و حيوانی

 د،يآ می ستبد زون در دهقانی هم يا و خود توليد يقرط از زيادی حد تا يهاول غذايی مواد
 ادوم گندم .ميکنند خريداری را خود مصرفی حبوبات نصف از تربيش باز يرفق افراد گرچه

های ماه در ونز اين ساکنين تمام وسطت که ميباشد سیاس ا  معج سرطان و جوزا وليها غذايی
 ماه 4-5 برای خود مزارع يا و هقانید از دهش توليد گندم از فقير ای خانواده .ميگردد ریآو

 های خانواده .ايندنم ریادخري ارباز از نراآ سال های ماه متباقی ایبر بايد و ده،نمو استفاده
 تحاصال از نموده کشت راآن ميباشند، ينزم تربزرگ اتقطع مالک عموم بطور که ،ثروتمند
 .ينمايندم اریدخري زاراب از راآن سال های ماه متباقی رایب نموده، استفاده ماه 8-9 رایب آن

 اهم طی آن لبنيات از و سال تمام در آن گوشت از اشتهد مواشی ها خانواده رشتبي برعالوه،
 التوصمح اين از عموم بطور ثروتمند های خانواده .ميکنند استفاده اسد الی حوت های
 .نمايندمي تر اديز استفاده يرفق های خانواده به نسبت

 بیسن اهميت و منابع ينکها با آيد، می ستبد عتزرا سکتور يقرط از بيشتر ونز ينا عايد
نظوربم ًالص .ميباشد وتفاتم ثروتمند های گروه تا آن ا  زراعتی محصوالت هرچند،

 اسد و سرطان های ماه در راآن بخش يک قيرف افراد اما ميگردد، توليد خانواده مصرف
 تريشب در .يرسانندم بفروش شان ریوضر غذايی غير و غذايی نديهایمزنيا مينات ایبر
 رعازم در کار با راشان نقدی عايد رگبز بخش يک فقير ایه خانواده زون اين یها بخش
 ان،راي های کشور به کار دريافت ایرب مهاجرت .آورند می بدست ثروتمند های خانواده

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 عدم خطر معرض در اندازه يک ونز اين

 . رداد ارقر ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

 خمت و حبوبات زرع
 نیغور های
 اریدلام

تدسود دستي صنايع  دا

 فقير
تیع  ازر کارگر

 تخم و حبوبات توليد
 نیغور های
 تیسد صنايع

 *آن منابع و غذايی ليهوا مواد

ندمتورث
 ماه 9:جواری/گندم

 ماه 3 خود، توليد
 خريد

نی  : اويح محصوالت
 خود توليد ماه 7

 فقير
 ماه 7:جواری/گندم

 ماه 5 خريد،
 دهقانی
 :نیاويح محصوالت

 خود توليد ماه 6-5

 يداع مهم منابع

 ندمتورث
 حاصالت فروشات
 تیعازر
تدسود دستي صنايع  دا

اشی مو فروشات

 فقير
شهيپ  زارعت کارگران

 صنايع محصوالت
 فیاب پشم و دستی
 حاصالت فروشات
 تیعازر

 لیصا های ارباز
 فيشرارمز

 جوزجان واليت رکزم شبرغان
 ها آسيب و خطرات

.اشدميب عام زمستان های ماه در دوردست واليات هم يا و يفشرارمز شهر و پاکستان  ها سيالب
ثروتمند های خانواده تربيش محلی، تجار به ها افتتبسد و ها ينقال تريشب دستی، صنايع  یفناکا بارش
 روشفب داده تقالان يی منطقه و اليتیو ترزرگب های ارازب در نراآ آنان رسيده، بفروش
 .رسانندمي

 تیعارز التوصمح امراض
 نیاويح امراض

 ارزاب از ارجت .ميباشد ممکن يتودحدم وندب سال مامت در ونز ينا در ابازر به دسترسی
 کابل هم يا و شريفرامز جوزجان، های زاربا به را مصرفی های کاال سوالیلو محلی های
کهي .ميدهند الانتق ل  اح در رسيده، بفروش آن ریآو جمع از بعد ًاعموم زراعتی حاصالت

 های ارباز طريق از الوچک و نجبر .ميرسد بفروش دلو و ميزان های ماه بين تريشب مواشی
 .ميرسد بفروش حلم در گرديده، وارد کندز واليت مربوطات از شريفرمزا و جوزجان

 ينزم )دگیسائي( گی فرسوده

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 تیعارز های زمين سائيدگی
 تیفن مواد بهای در افزايش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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موآای در یروغن ایه تخم و حبوبات يدتول یآب زون:23معيشت زون  ي

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 wwhLplpplpl(1) گندم
 lplpplwwhhlp(2) گندم

 lpplwwhکنجد/جواری
شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 مسکه فروشات
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
خطرات
 ها سيالب
غذايی مواد بهای↑
ناکافی گی بارنده

 فرسودگی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  آوری lp اختصارات و

حاصالت
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 اتحبوب توليد و ورگنا باغات اراید مرکزی – شرقی زون 24: معيشت زون

 کابل، واليات زياد های خشب ختلطم راعتز دارای فعترم ًاطسوتم ونز اين
 آبی زون اين زراعتی های ينزم بيشتر .مينمايد واحتا را لوگر و پروان کاپيسا،
 اين جاری آب .اشدميب ياویکيم های کود و شده اصالح های تخم به متکی و بوده،
 ينا ثروتمند گان باشنده ه،بود ها چشمه و عميق های چاه برف، شدن آب از زون
 مينز جريب يک لبهق ایبر کتورترا اجاره .ندميکن استفاده اکتوررت از ًاومعم زون
 .شدميبا افغانی 600 لغبم ساعت يک در

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 دمع خطر معرض در مناسب نا سال يک در ونز اين

ارد  . د ارقر ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
ندمتورث  فقير
عتارز  و مزارع کارگران

يراس از يزمتما اضافی اتوبحب و ورنگا ليدتو اساس به زون اين های شتمعي شیوام نگهداشت  معماری
 قبيل از جات لهغ ساير ده،يگرد کشت بار دو سال يک در گندم .ميباشد ها زون
 .يرسدم بفروش که بوده ونز اين وليداتت از نيز بزيجاتس و نخوديات جو،

انش خود توليدات از زون اين ساکن های دهنوااخ همه غذايی ليهاو وادم  اتقريبً
 .آورند می بدست دهقانی بلمقا در لهغ طريق از هم يا و بوده

 اکنس ایه نوادهخا اکثريت برای عايد اصلی منبع آن فروش و زراعتی توليدات

تدسوداد  شیوام نگهداشت
 تیسد صنايع

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث  فقير

زون ينا يرفق افراد ایبر عايد اساسی منبع مزارع باالی کار .ميباشد زون اين خود توليد ماه : 12 گندم  ماه 6 ی،دهقان ماه : 6 گندم

هکنجائيآ از .ازدسمي اهمرف را دهقانی کاری های فرصت سال تمام در ًاتقريب بوده، خود توليد ماه : 5 کچالو  خود توليد

رایب زون اين انکارگر کم دادعيکت د،ميباش تريشب رگراک برای تقاضا زون اين در خود توليد ماه : 10 جو خود توليد ماه  : 4 کچالو
نبعم يک مواشی فروش .دنماينمي فرس اکستانپ و ايران های شورک به کار دريافت ماه 8:نیاويح محصوالت  ماه 7:نیاويح محصوالت
 زون اين کنينسا .ميباشد ونز اين ساکن های خانواده زياد يکتعداد رایب عايد مهم
 از نيز اتنيلب .ميسازند برآورده کابل در را وشتگ تقاضای کزیمر کوهستانات و
 وسق الی حمل های ماه طی آن فروش و بوده بلکا ریشه گان کننده رفمص
 روهگ ایبر دستی صنايع وشفر و داتتولي ينا از آمده بدست عايد .اشدميب ولمعم

خود حاصالت  خود حصولم

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

ميشود تهنداشپ مهم اربسي زون ين ا توسط افیب پشم و بافی ينقال . ثروتمند های حاصالت فروشات  رگراک

دستی صنايع تجارت کهحالي در گرديده، جراءا زون ينا جمعيت تر يرفق ورسکت تیعازر  شیامو فروشات
در زیمرک ارباز به اجنسا شتربي .ميگيرد صورت ثروتمند ایه خانواده توسط شیامو فروشات  تیسد صنايع
 .ميشود آورده فروش ایبر کابل

 و محدود نا سیدستر سال امتم در ونز اين ساکنان به لکاب به ونز اين نزديکی
 به محلی زاراب از فروش ایبر مصرفی های کاال تربيش .ميدهد تجارتی مهم فوايد
 ذخيره زمانيکه .يابد می النتقا مللیال بين و ملی های بازار به بعضی و کابل
 از گندم .ميگردد ریخريدا زاراب از برنج و دمگن د،ابي می اختتام ها خانواده غذايی
 ينا به بلکا زاراب به آن يدنسر از قبل گرديده، وارد پاکستان از هم يا و قزاقستان
 از آن واردات هرچند گرديده، وارد ها راه همچو از نيز نجبر .ميرسد زون
 .ميباشد شتربي پاکستان

تدسود ( تجارت  ) دا
 اصلی های بازار
 يکارراچ
 لماع پل
 کابل
 خوست

 ها سيبآ و خطرات
 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 وقترب هشدار مهم های شاخص
 مزد روز در کاهش
 اتج وهمي بهای در کاهش
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 هوا و آب چگونگی

 اسد الی حوت های ماه طی ها البسي شدن يررازس


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 باران اکثر حد
 ها
 ريزش اکثر حد
 برف
 کم فصل
حاصل
 مهمفعاليتهای
 معيشت
 lpplhh(1) گندم
 hlppl(2) گندم
 lpplhhکچالو
 hlppl جو

 lpplplwwh سبزيجات
 lpplhحبوبات

 محصوالت
شيری
 فروشات
 مواشی
 مواشیانتقال
 فرصت ساير
 ها

مزرعه کارگر
محلی

 مهاجرت
کارگران
خطرات
 ها سيالب
ناکافی بارش
ژاله بارش
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
 امراض
 حيوانی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp آوری 

حاصالت
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 مرکزی-رقیش انگور باغات و باغداری زون 25: معيشت زون

 ناپغم ولسوالی و وردک واليت شرقی های ولسوالی بيشتر بر ملمشت زون اين
 شابهم زون ينا شناسی، بوم و زراعت علم ظرن نقطه از .دشميبا کابل واليت
 اوتفت اين .دارد وجود آنها ينب يزمتام ایه تفاوت يکتعداد ماا بوده، 24 زون
د،ي ها ل وت شده رفص زمان و وقت مقدار و زرعی محصوالت اعنوا در ًالوص  ا
 اشدميب است، 25 زون از تريشب که

 ران،اي های کشور به کابل، به عالوه ونز اين در شده وليدت جات ميوه
 را ریجا آب ونز اين در موجود های دريا .ميگردد صادر يجخل و پاکستان

 جمع زمستان در که شداميب برف ريزش و بارندگی به متکی نموده، اهمرف
 فقير های خانواده بيشتر نبوده، عام زون اين در ورتراکت از استفاده .ميشود
 .ميکنند ادهفاست گاو از زراعت ایرب شان ينزم ساختن آماده ایبر

 ،بوده فروش و خانواده مصرف برای شتربي ونز ينا در شده يدلوت حاصالت
 دم،نگ زردالو، و سيب ی،زغم های ميوه بر عالوه .دارد بلند تقاضای کابل در

 يرفق افراد آنکه وجود با .يگرددم توليد بارکي الس يک در نخوديات و سبزيجات
 ردهک توليد دشون کفا خود که کافی اندازه به راشان غذايی مواد عموم بطور
 رادفا نتيجه، در .هستند خود حاصالت از قسمت يک به بورجم آنها وانند،نميت

به متکی خود نهساال يی ا  ذغ يهاینيازمند تريشب ساختن وردهآ بر ایبر يرفق
 .يکنندم استفاده سال در ماه سه ایبر فقط شان خود حاصالت از بوده، ارباز

 گی ويژه از يکی )حوت الی انزيم( زراعتی يرغ فصل در تیرجاهم های کار

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 دمع خطر معرض در مناسب نا سال يک در ونز اين

 .ميشود تهنداشپ ذايیغ مصئونيت

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث
عتارز
اریدلام

 فقير
تیع  ازر کارگر

 یرمالدا

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 ماه 10 خريد، ماه : 2 گندم

 خود توليد
 ماه 7 خود، توليد ماه 5:کچالو
 خريد
 :نیاويح محصوالت
 خود ماه 5 محصوالت

 فقير
 خريد، ماه : 9 کچالو/گندم
 خود توليد ماه 3

 : 4 نیاويح محصوالت
 خود توليد ماه

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

آنجا به کار رایب وستايیر مردم حدی تا که ميباشد 25 زون ديگر های تیع ا زر حاصالت فروشات  رگراک
 ریکا های فرصت فتيارد ایبر مردم از دیزيا تعداد .يکنندم مهاجرت
 يکتعداد حاليکه در نموده، مهاجرت غزنی يا و کابل ریشه اکزرم به يراتیتعم
 .ميکنند سفر انيرا و پاکستان سايهمه های ورکش به

شیامو فروشات  شیامو فروشات
 حاصالت فروشات
 تیعازر
 اصلی های بازار
 کابل
 نیزغ
 طراتخ و ها سيبآ

 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 سيب بهای در کاهش
 چالوک بهای در کاهش
 يیاذغ مواد بهای افزايش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 یمرکز-یشرق انگور باغات و یباغدار زون :25 يشتمع زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 lpplwhh(1) گندم
 whlppl(2) گندم
 lpplwhکچالو

 whlppl سبزيجات
 hhسيب/زردالو

شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 گندم خريداری
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
 از خارج کارگران
 مزارع
کوچکستد و داد

خطرات
 ها سيالب
ژاله بارش
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp آوری 

حاصالت

51
 



 
 

 

         
              

            
            

              
             

           
   

          
    

             
            

             
              

            
       

              
           

             
           

              
           
             

            
          

            
        

             
             

 

 

   
  

    
  

      

  
    

   
    

    
      

      
   

       
 

  
   

   
  

       
      

    
   
 
  
 
 
    

   
  

      
   
  

     
      

    
   

    

                

 

 
 

 زیرکم-رقیش مالداری و زراعت کوهستانی زون 26: معيشت زون

 ر،يشنجپ پروان، الياتو کوهستانی و فعترم های ولسوالی در زون اين
 با دهوشيپ زون ينا مينز .ميباشد واقع غزنی و باميان دک،رو ميدان کاپيسا،
 تیعازر های زمين با آميخته بهم رسبزس های چراگاه و کوچک گياهان
 امهدا دلو ماه الی گرديده ازآغ عقرب ماه در رفب ريزش ونز ينا در .ميباشد
های لبهق توسط ًالص .يابد می ا زون ين ا  در زراعت رایب زمين ساختن آماده
 يزن ورراکتت از ثروتمند های دهواخان اددعتکي هرچند گرفته، صورت گاوی
 .مينمايند استفاده

 حيثنم نموده، ايفاد ونز اين اقتصاد در را پذيرجدانا نقش عتزرا و مالداری
 االیب سبزيجات و نخوديات گندم، .ميباشند عايد و غذا نویاث و یابتداي منابع
 ادري آب از آن آبياری رایب گرديده، زرع حاصلخيز متوسط و کوچک قطعات
 از مغزيات و زردآلو ب،سي يلقب از جات ميوه .ميشود استفاده ها چشمه و ها
 و يجاتزبس .ميباشند زون اين فروش صلیا حاصالت از چارمغز و امباد يلقب

 .يرسدم بفروش نيز زون اين نخوديات

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
دمع خطر معرض در عادی سال يک در زون  اين

 .رداد ارقر ذايیغ مصئونيت
 شتیيعم مهم فعاليتهای

 ندمتورث
عتارز

ی  رمالدا

 فقير
تیع  ازر کارگر

 یرمالدا
 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 حاصالت ماه، 5 خريد :گندم
 خود ماه 7
 ماه 12 ریخريدا :نجبر

 فقير
 4 ماه، 8 خريداری :گندم
 خود حاصل ماه
 ماه 12 ریخريدا :نجبر

ماه 12 تحاصال :حبوبات  ماه 5 اریدريخ :حبوبات
ينا در زراعتی های ارک نبود زمان در کار دريافت برای مؤقت های مهاجرت خود  :نیاويح محصوالت
امر ينا .اشندميب کار عام محالت يرانا و کستاناپ کابل، .ميباشد عام زون ماه 6 التحاص :سبزيجات  خود ماه 5 محصوالت
 سطح و زون، ينا گان باشنده اکثريت جانب از کوچک اتقطع مالکيت بنابر
 .ميباشد زون اين در ترکم ریکا های فرصت و وليدات،ت پائين

 خود
 حصولم :نیاويح محصوالت

 دلو الی عقرب های اهم طی ارزاب به دسترسی ها، جاده بد يتوضع بنابر
 عثبا که برف ريزش آغاز از قبل زراعتی حاصالت ربيشت .ميباشد وددحم

 بفروش ميشود، کابل و واليتی های ارازب به اکماالتی های راه شدن مسدود
 وشرفب عمده دليل دو بربنا زمستان مایرس آغاز از قبل يزن مواشی .ميرسد
،دميباش محدود زمستان در عايد کسب های )1: (ميرسد  نهگزي کهبخاطري
 راشان های بز و ندانگوسف ارزانی برای گی آماده نظوربم ها خانواده
 راشان مواشی ها خانواده يکتعداد .حيوانات فهعلو حفظ بخاطر . (2) وشندميفر
 های رمه متباقی ایبر کافی فهعلو تامين ایبر انزمست ایسرم ازآغ از قبل

 بحذ افتد، می پائين آن بهای کهزماني تانسزم های ماه در شان حيوانات
 .ايند مينم

 خود ماه 9

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث

تیع ا زر حاصالت فروشات
شیامو فروشات
تدس  وداد

 فقير
 رگراک

 تیعازر حاصالت فروشات
 شیامو فروشات
 اصلی های بازار
 کابل
 ردگ سياه
 يانمبا
 نیزغ

 طراتخ و ها سيبآ
 یفناکا گی بارنده
 ها سيالب
 زراعتی حاصالت ایه آفت و امراض
 نیاويح امراض
 لهژا طوفان

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 نقل و حمل رفاصم در افزايش
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 الوچک کم حاصالت
 اسد الی حوت :ها سيالب

 .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه*
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 یمرکز-یشرق یمالدار و زراعت یکوهستان زون :26 يشتمع زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 
حوت دلو  جدی

)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری
 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 whhlppl(1) گندم
 lpplhh(2) گندم
 lpplwhکچالو
 lpplhحبوبات

 plplh(1)سبزيجات

 lpplwh(2)سبزيجات
 محصوالت
شيری
 مواشی فروشات
جاشدن بی

 مواشی
پوست /پشم
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

 مهاجرت
کارگران
هيزم فروش
 خودغذايی مواد
 رو

خطرات
 ها سيالب
ناکافی بارش
 حيوانی امراض
 امراض
 حاصالت
 زراعتی
ژاله بارش
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp آوری 

حاصالت
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 یرمالدا و خشک جات ميوه گندم، کزیرم-جنوب کوهستانی زون 27: معيشت زون

 با يختهآم بهم بزرسس های چراگاه رایدا يشترب کوهستانی ونز اين زمين
 زون ينا .ميباشد زراعتی های زمين و غذايی رو خود گياهان ها، بته درختان،
 سوالیلو چندين و زابل شمالی های هکنار ن،ارزگا و دیدايکن های قسمت تربيش
 رافطا در زون اين اسکان تريشب .ميکند تواحا را غزنی واليت کزیمر و غربی
موسم در .ميباشند مقيم آبی ساحات نزديک زون، اين ًا  رتشيب ينزم وسطتم قطعات
 ليدوت رایب يزراک ریآبيا سيستم از .ميگردد شتک ها گاو جفت از استفاده با بهار
 .ميشود استفاده سبزيجات و وج گندم،

 يزن جات ميوه ساير و بادام کوچک های باغ مالک زون اين های خانواده بيشتر
 ساحات يرسا انندم .ميرسد بفروش شکخ وربط ًاتربيش جات وهمي اين .ميباشند
 و جو زرع به نرااش مزارع بخش يک ونز ينا کنسا ایه خانواده کشور،
 .ميگردد استفاده آن از اتحيوان وفهعل بطور تريشب که ميدهند، اختصاص جواری
 ها چراگاه نيکهزما زمستان سرمای ازآغ از قبل خزان فصل در جات غله اين

 .ميشود ریگي فصل ميباشد، محدود

 ونز ينا ثروتمند های گروه غذايی و عايداتی مهم منابع از کیي مواشی تربيه
 يتعالف از آن بعالوه آبی زراعتی محصوالت لویهپ در وسيع های چراگاه .ميباشد
 های خانواده هرچند دارند، گوسفندان و بز ها خانواده بيشتر .ميباشد زون اين های

 اکیروخ مواد مهم بعانم از يکی کوچک های رمه .دارند نيز گاو ایه گله ثروتمند
 اين است مهم تربيش که زیچي اما اشد،ميب )شتوگ اوقات بعضی و وتقر شير،(
 .اشدميب حيوانی محصوالت وشفر حين نقدی ايداتیع منبع ها رمه

 يتالو به ها خانواده يشترب ازينرو ميباشد، ترمک ونز اين در کار های فرصت
 های کار تالش در پاکستان و ايران همسايه های کشور و بلکا و هرات های

 .ميکنند مهاجرت موسمی

 نا ا،ه دهاج بد وضعيت محل، ایه ارباز از روستايی مناطق زياد فاصله بنابر
 وهيم .يباشدم دشوار بازار به دسترسی زياد های ریبرفبا و ها ينما خطر امنی،

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 دمع خطر معرض در عادی سال يک در زون اين

ارد  د ارقر ذايیغ مصئونيت
 شتیيعم مهم فعاليتهای

 ندمتورث
زراعتی محصوالت
شیوام نگهداشت
تدس  وداد

 فقير
 زراعتی محصوالت
 شیوام نگهداشت

 رگراک

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 خود، التحاص ماه : 8 گندم
 خريد ماه 4

 حاصالت ماه : 8 سبزيجات
خود
 ماه 12 ریخريدا :نجبر

 : 4-5 نیاويح محصوالت
 ماه

 فقير
 ماه 5 خريد، ماه : 7 گندم

 يا و خود حاصالت
 دهقانی
 حاصالت ماه : 2 جواری
 دهقانی يا و خود

 :نیاويح محصوالت
 ماه 4-3 حاصالت

 اتیيداع مهم منابع
 ندمتورث

 و واشیم فروشات
انی  ويح محصوالت
تیع ا  زر حاصالت فروشات

 تدسوداد

 فقير
 رگراک

 محصوالت فروشات
 نیاويح
 رضهق

 اصلی های بازار
و واليتی های ارباز به ًا دعب رسيده فروش به تجار باالی عهمزر در مغزيات و ها  تانسلام

هفته های زاراب در زمستان سرمای آغاز از قبل مواشی .يابد می تقالان يی منطقه  ریجاغو
می تقالان فروش برای قالت نيلی، هرات، ،کندهار به ًادعب رسيده، فروشب مواشی  لیين
.يابد  کابل

 طراتخ و ها سيبآ
 ها سيالب
 یفناکا گی بارنده
 زراعتی محصوالت و حيوانی امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 دمگن و امباد ينب تجارت شرايط
 نیاويح امراض
 تانسمز از بلق غذايی آذوقه


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 یمالدار و خشک جات يوهم دم،نگ یمرکز-جنوب یکوهستان زون :27 يشتمع زون

قوس عقرب ميزان  سنبله
 )سپتامبر(

اسد سرطان جوزا ثور  حمل
) 

حوت دلو  جدی
)نومبر( (( ( )اکتوبر )مئی( )جون( )جوالی( ( )اگست )اپريل )فبروری( ( )مارچ  )دسمبر )جنوری

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 ريزش اکثر حد
 برف
 حاصل کم فصل

 مهمفعاليتهای
 معيشت
 hhlppl گندم
 lpplwh جواری
 lpplplwh جو

 lpplwhhhh سبزيجات
 hh زردالو
 hhسيب
 hhبادام

شيری محصوالت
 مواشی فروشات
 پشم فروشات
 ها فرصت ساير
مزرعه کارگر
محلی

کارگران مهاجرت
کوچکستد و داد

خطرات
 ها سيالب
شبنم

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
جمع h هرزه علف کندن عالئم w کاشت pl زمين ساختن آماده  و

اختصارات
lp آوری 

حاصالت
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 بلاز للمی حبوبات و باغات شرقی جنوب زون 28: معيشت زون

 ندهارک واليت الشم زابل، واليت بخش يک ارد تهب و هموار کوچک، زون اين
 ایرب ونز اين ساکن های خانواده .ميکند تواحا را غزنی واليت ناوه ولسوالی و

 .ميباشند نهساال متر ملی 500-400 بارندگی به متکی زراعتی محصوالت توليد
 آبی زمين دازهان .دارند دسترسی جاری آب به زون اين ساکن مردم کم يکتعداد
 ًاسبتن ونز اين در ينزم عاتطق .باشد نمی اديز بسيار للمی ينزم به يسهمقا در
 تورکترا از کاشت ایبر آن ساختن آماده ایبر ها خانواده بيشتر و ميباشد رگبز
 استفاده قرض اساس به ها وراکتتر از فقير های خانواده .نديمينما استفاده ها

 .ميدهند غله هم يا و نقد ولپ نراآ کينلما بدل در نموده،

 زون اين ساکنين عايداتی و غذايی همم بعانم نقدی اصالتح يداتولت و غله
 شمارب زون اين زراعتی اصلی داتيتول از سبزيجات و جواری گندم، .ميباشد
 اين نقدی مهم حاصالت از عبارت سيب و ناک آلو، زرد قبيل از ها هميو .ميروند
 .ميباشند زون

 ودهب ها بز و دانوسفنگ ًارتشيب که را خود شیموا زون اين های انوادهخ اکثريت
 آوردن ستبد و فروش برای را ميباشند، آن شامل نيز ها گاو اندازه يک تا و
 آن اتفروش اما رسيده، وشرفب سال تمام در حيوانات .ميکنند نگهداری قدن پول
 بيلق از حيوانی محصوالت .ميباشد زياد خيلی عقرب الی سنبله های ماه طی
 و ها بز .دارد خوبی وشاتفر اسد و حمل های ماه بين قروت و نيرپ چکه، شير،
 از آنجا در يافته، الانتق قالت در تههف مواشی زاراب به فروش غرض داننگوسف
 اليتو به آنجا از .يابند می الانتق کندهار به گرديده، اریدخري تجار سوی
 .ميشوند قاچاق يرانا به ًادعب و وزنيمر

 سترسید امنی، نا و کافی قلن و حمل سيتم نبود ها، جاده بد ضعيتو بر بنا
 را اساجن فقير های خانواده اکثريت .باشدمي دشوار بازار به زون اين ساکنين
 .ميکنند لهتباد يهاول غذايی مواد مقابل در و رتتجا خريداری، خود محالت در

 تانسکاپ در ارقط ارباز به مرز آنسوی هم يا و قالت در اصلی زاراب به يکتعداد
 های ارزاب به گرديده ریداخري مزارع در تجار توسط امباد و ميوه .ميروند
 .يابند می تقالان زون از خارج

 کتني ها خانواده تريشب ازينرو داشته، وجود کاری کم های فرصت ونز ينا در
 و کستاناپ به وند،ميش ریآو جمه ها فصل کهزماني شانرا خانواده ایاعض از
 .ميفرستند کار دريافت غرض ايران

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 نا سال يک در الیسخشک موجوديت بر بنا زون اين

 تهنداشپ غذايی مصئونيت عدم خطر معرض در مناسب
 .ودشيم

 شتیيعم مهم فعاليتهای

 ندمتورث
زراعتی محصوالت
شیوام نگهداشت

 فقير
 زراعتی محصوالت
 شیوام نگهداشت

 رگراک

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 ماه 3 خود، توليد ماه : 9 گندم

 خريد
خود توليد ماه : 3 جواری
خود توليد ماه : 4 سبزيجات
 ماه 8:نیاويح محصوالت
خود حاصالت

 فقير
 6 خود، توليد ما : 6 گندم
 دهقانی ماه
 خود توليد ماه : 2 جواری
 توليد ماه : 4 سبزيجات
 خود

 : 6 نیاويح محصوالت
 خود حاصالت ماه

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث

تیع ا زر حاصالت فروشات
 و واشیم فروشات

انی  ويح محصوالت
صیشخ  مصروفيت

 فقير
 رگراک

 حاصالت فروشات
 تیعازر
 محصوالت فروشات
 نیاويح

 اصلی های بازار
 قالت
 ندهارک

 )کستاناپ( کويته
 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 نیما نا

 نیاويح امراض

 وقترب هشدار مهم های شاخص
 دمگن و امباد بين ارتجت عيفض شرايط
ايی بهای افزايش  ذغ مواد
 گی بارنده ينپائ سطح


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 بلاز یللم حبوبات و باغات یشرق جنوب زون :28 يشتمع زون

قوس
 )دسمبر(
عقرب

)نومبر(
ميزان
( )اکتوبر

pl 

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

lp 
h 

h 

h 

اسد
 ( )اگست

h 

h 

h 

h 

سرطان
 )جوالی(

h 

h 

h 

جوزا
 )جون(

h 

h 

h 

ثور
)مئی(

 حمل
)اپريل(

pl 
w 

حوت
 ( )مارچ

lp 
lppl 

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 سبزيجات

 دامبا

 انگور

 زردالو

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 پشم فروشات
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 ناکارگر مهاجرت
 وچکک تدس و داد
 اترطخ

 ها سيالب
 هژال طوفان
 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl lp زمين ساختن آماده  و عالئم
 اتراصتخا
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 هلمند نقدی حاصالت و گندم آبی ًاشديد زون 29: معيشت زون

 که ميکند واحتا را هلمند واليت های ولسوالی عده آن هموار بيشتر زون اين
 به متکی زياد بسيار ونز اين های معيشت .دارند قرار ندمله دريای تحت

 ت،ايدونخ جواری، بر عالوه گندم، افیضا اربمقد آبی تیعارز حاصالت
ريتثکا ه،دوب زياد خيلی تیع .ميباشد متکی خشخاش و سبزيجات ا  رز حاصالت
 فادهتسا ها اکتوررت و کيمياوی های کود شده، اصالح های خمت از ها خانواده
 .ميکنند

 ستبد زراعتی حاصالت توليد از زيادی حد تا زون ينا عايد و راکهخو مواد
 ستبد رعازم در نقدی پرداخت يا و جنس بدل در جنس طريق از هم يا و آمده،
 خانواده عداديکت هرچند ،بوده موجود حلم در کاری های فرصت تربيش .آيد می
 .تندفرسيم پاکستان و يرانا ایه کشور به کار ایبر راشان دهخانوا اعضای ها
 رعزام باالی دهقانی یيک .دارد وجود اریک فرصت نوع دو يرفق افراد ایبر
 در .آورند می دستب را حاصل يا و نصف آن دلب در که ودهب ثروتمند افراد

 های خانواده .آورند می ستبد نقد ولپ گرانکار خشخاش، مزارع الیبا کار بدل
 پول ينا از که آورند، می بدست نقد پول نموده، کار خشخاش مزارع الیبا فقير
 .ميشود استفاده خوراکی غير منديهایزنيا ساير و خوراکی مواد ریداخري ایبر

 های الری و تجار و ميباشند استفاده قابل سال امتم در ها دهاج شتربي کهآنجائي از
 به زون اين ساکنين ترسیدس ميتوانند، نموده منظم آمد و رفت زون رتاسرس در
 ارزاب به چارپايان عهذري ها يهقر از ضافیا گندم بيشتر .شدميبا وبخ بازار
 به تجار توسط ساجنا اين جائيکه از .يابد می تقالان فروش ایبر ولسوالی محلی

 يیاذغ يتمصئون شخصاتم
 خطر معرض در تلفخم های بحران جريان در زون اين
 .ودشيم شتهاپند غذايی مصئونيت عدم

 شتیيعم مهم فعاليتهای
 ندمتورث

زراعتی محصوالت
شیوام نگهداشت

 فقير
 رگراک

 زراعتی محصوالت
 شیوام نگهداشت

 *آن بعانم و غذايی ليهاو مواد

ندمتورث
 خود، التحاص ماه : 8 گندم
 خريد ماه 4

 حاصالت ماه : 8 سبزيجات
 خود
 ماه 12 ریخريدا :نجبر

 ماه 5-4:نیاويح محصوالت

 فقير
 ماه 7 ، خريد ماه 5:گندم
 نسج بدل در
 بدل در ماه : 2 جواری
 جنس
 : 3-4 نیاويح محصوالت
 خود حاصالت ماه

 اتیيداع مهم منابع
ندمتورث  فقير

.ميگردد انتقال هرات هم يا و کندهار لشکرگاه، در رگتربز يی منطقه های ارباز تیع ا زر حاصالت فروشات  حاصالت فروشات
صحرا هم يا و هرات طريق از آنجا از و رسيده بفروش مزارع در خشخاش و واشیم فروشات  تیعازر
.ميگردد قاچاق يرانا به جنوبی های انی ويح محصوالت  محصوالت فروشات

 تمصئوني به جدی تهديد يک المللی بين و ملی های نيرو و انطالب بين ها جنگ
 اتتوليد ساحات از يکی مذکور ساحه که واقعيت اين جودوبا ه،بود ذايیغ

 مردم دنش بيجا افزايش و مزارع ها، ارباز به دسترسی .ميشود تهداشنپ یاضاف
 تمصئوني عدم خطر معرض در تريشب را زون اين ساکن های خانواده ميتواند
 .دهد ارقر غذايی

آزاد شغل  نیاويح

 اصلی های بازار
 گاهرشکل
 ندهارک
 اتره

 ها سيبآ و خطرات
 یفناکا گی بارنده
 تیعارز حاصالت آفات و امراض
 وقترب هشدار مهم های شاخص

 انرحب
 تیعارز حاصالت بهای کاهش
 تیعارز سايلو بهای کاهش
 گان بيجاشده يا و حرانب افزايش


* .ميباشند ها شيوه و روش نشاندۀ بلکه اشند،نميب دقيق وقت دادن نشان بمعنی يادشده های ماه 
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 هلمند ینقد حاصالت و گندم یآب ًاديشد زون :29 يشتمع زون

قوس
 )دسمبر(

pl 

pl 

lppl 

عقرب
)نومبر(

lp 
h 

lp 

ميزان
( )اکتوبر

h 

 سنبله
 )امبرسپت(

اسد
 ( )اگست

سرطان
 )جوالی(

pl 

جوزا
 )جون(

h 
lppl 

ثور
)مئی(

h 

h 

h 

 حمل
)اپريل(

h 
h 

h 

حوت
 ( )مارچ

دلو
)فبروری(

 جدی
 )جنوری(

 سال های فصل
 ها باران اکثر حد
 حاصل کم فصل
 مهم ایاليتهعف
 شتيعم
 دمنگ

 جواری
 سبزيجات
 خشخاش

 )کوکنار(
 جو

 يریش محصوالت
 مواشی فروشات
 مواشی القانت

 دمنگ خريداری
 نجبر خريداری
 ها فرصت ساير
 زرعهم کارگر
 لیحم

 مهاجرت
 ناکارگر
 تدوسداد

 خطرات
 البيس

 یفناکا بارش
 امنی نا

 حيوانی امراض
 حاصالت امراض
 زراعتی
 هژال بارش
 مواد بهای↑
 يیاذغ

 و عالئم
 اتراصتخا

 آوریجمع
 التصاح

h w هرزه علف کندن کاشت pl  lp زمين ساختن آماده
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 معيشت زون اساس به ها ولسوالی و اتوالي :1 ضميمه

 جنگالت و زراعت مختلط یشرق زون :1 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 4 ونز پچيراگام  رهارنگن

خيلدحما لجه  اپکتي

رمکديس  اپکتي
 اپکتي کاشو
انزدر وزه  اپکتي
جاجی خيل علی  اپکتي

معيشت با ترکمش 7 ونز يز ردگ  اپکتي
معيشت با ترکمش 7 ونز آباد احمد  اپکتي
٣ معيشت ونز با ترکمش رملب  اکپکتي
معيشت با ترکمش 4 ونز باال ده  رهارنگن
معيشت با ترکمش 4 ونز ادزريش  رهارنگن

يانگ  اکپکتي
4 معيشت ونزبا ترکمش خوگيانی  رهارنگن
معيشت با ترکمش 4 ونز يناچ  رهارنگن

هيرسپ  خوست
شمل  خوست
هعزر  لوگر
يکهن  اکپکتي
يانزنا  رهارنگن

زيرک  اکپکتي
حصارک  رهارنگن

 نگالتج و یرمالدا-راعتز یشرق :2 معيشت زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 5 زون  نالغم شنگ علی

 تانرسون يش دکام
آباد غازی  نرک

معيشت با ترکمش 5 ونز ينگارلع  نالغم
شاه دولت  نالغم
ماگرنور  تانرسون
اوام  تانرسون
دره چپه  نرک
آب دو  تانرسون

معيشت با ترکمش 5 ونز يچپ دره  نرک
معيشت با ترکمش 5 ونز پور وته  نرک

ايگلو  تانرسون
معيشت با ترکمش 5 ونز رهورم  نرک

روناپ  تانرسون
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 یمواش و التجنگ يداتتول مهاجرت، بلند سطح یدارا یجنوب :3 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

گونرا  اکپکتي
ضهرو سر  اکپکتي
ناما  اکپکتي
خوشامند و دله  اکپکتي

1 معيشت زون با ترکمش رملب  اکپکتي
خوا وازه  اکپکتي
رووت  اکپکتي

ورمامای  اکپکتي
بیورس  اکپکتي

گمل  اکپکتي

– يمه زراعت یشرق :4 يشتمع زون  شکخن
توضيح سوالیلو  يتوال

اتودر  رهارنگن
معيشت با ترکمش 5 زون )ونمت( خوست  خوست
معيشت با ترکمش 1 زون ادزريش  رهارنگن

ميدان یججا  خوست
معيشت با ترکمش 5 زون زی تير  خوست

ندرلق  خوست
ودر سرخ  رهارنگن

معيشت با ترکمش 6 زون رهوپ الل  رهارنگن
کوت  رهارنگن
خيل جانی  اپکتي
رهارپچ  رهارنگن
پتان دند  اپکتي

معيشت با ترکمش 1 زون ينآچ  رهارنگن
5 معيشت زون با ترکمش )وبیيعق( صبری  خوست

نیکمچ  اپکتي
راوشين  رهارنگن

معيشت با ترکمش 1 زون خوگيانی  رهارنگن
معيشت با ترکمش 6 زون شتهوگ  رهارنگن
5 معيشت زون با ترکمش ربزگ  خوست
معيشت با ترکمش 1 زون باال ده  رهارنگن
5 معيشت زون با ترکمش نیت  خوست
معيشت با ترکمش 6 زون رهد مهمند  رهارنگن
معيشت با ترکمش 1 زون پچيراگام  رهارنگن

 انوافر آب یدارا زراعت یشرق :5 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

وتک بتی  رهارنگن
4 معيشت زون با ترکمش نیت  خوست
معيشت با ترکمش 6 زون کنر خاص  نرک

المرتهم  نالغم
آباد جالل  رهارنگن
ودسهب  رهارنگن

61
 



 
 

 
 

 
     

 
  

  
 

  
   
   

  
 
 

     
      

     
  

 
      
      

  
 
 

        
 
      

 
 

  
 

  
       

     
      

 
 

            
 

 
  

  
      

  
  

       
  
  

 
 

         
 

       

توضيح سوالیلو  يتوال
4 معيشت زون با ترکمش برصا  خوست

کامه  رهارنگن
خيل موسی  خوست
يچپ دره  نرک
ينگارلع  نالغم
يیاغرق  نالغم
کوت شاه نادر  خوست
بادل و نارنگ  نرک
کنر کوز  رهارنگن
رگلون  نرک

مندوزی  خوست
4 معيشت زون با ترکمش ربزگ  خوست
معيشت ترکمش 2 ونز با شنگليع  نالغم

معيشت 2 ونز با ترکمش رهورم  نرک
پور وته  نرک
باک  خوست

معيشت با ترکمش 4 زون زی ریتي  خوست
معيشت با ترکمش 4 زون )ونمت( خوست  خوست

آباد اسعد  نرک

 یفرامرز کار و تجارت یشرق :6 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 4 زون رهپو لعل  رهارنگن

نیاکرس  نرک
 نرک نگاما د
کنر بر  نرک
رینا  نرک
بابا ر ود  رهارنگن

معيشت با ترکمش 5 زون  نرک کنر خاص
معيشت با ترکمش 4 زون شتهوگ  رهارنگن
معيشت با ترکمش 4 زون رهد مهمند  رهارنگن

 يقعم یها چاه آب به یمتک زراعت یدارا یشرق :7 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

رمتز  اپکتي
خيل جانی  اکپکتي
شهر ونزرغ  اکپکتي

معيشت با ترکمش 1 زون يز ردگ  اپکتي
خان متا  اکپکتي

خيل يوسف  اکپکتي
معيشت با ترکمش 1 زون آباد احمد  اپکتي

شرن  اکپکتي
خيل يحی  اکپکتي

 کابل و لوگر آبی های زمين:8معيشت زون
توضيح سوالیلو  يتوال
24 معيشت زون با ترکمش  لوگر لماع پل
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توضيح سوالیلو  يتوال
24 معيشت زون با ترکمش اآغ محمد  لوگر
معيشت با ترکمش 24 زون جبار خاک  کابل

ارروخ  لوگر
رکب برکی  لوگر
خوشی  لوگر
يابسآ چهار  کابل
يیاسوم  کابل
بیورس  کابل
میارگب  کابل

کابل  کابل

آب به متمرکزًا شد يجاتسبز و باغات – یجنوب :9 يشتمع زون  دي
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش  معيشت زون و 16 زون
10 لدکوب ينسپ  ندهارک

ندرا  نیزغ
يک ده  نیزغ

زنخان  نیزغ
ابندرغا  ابلز

عمری خواجه  نیزغ
يالنگ  نیزغ

معيشت با ترکمش 28 زون تانسرغا  ندهارک
نیايگودخهاش محمد ولی  نیزغ
يیاونجپ  ندهارک

معيشت با ترکمش 10 زون ماناد  ندهارک
ندهارک  ندهارک
ابندرغا  ندهارک
ندويم  ندهارک

زيری  ندهارک
انيزم  ابلز
ک جلد و گرنت  ابلز

قالت  ابلز
نیزغ  نیزغ
رويگ  نیزغ

شاجوی  ابلز
ندب آب  نیزغ
مقر  نیزغ

 یمالدار خشک يمهن – یجنوب :10 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

رجکب چهار  روزمين
معيشت زون معيشت با ترکمش  و 16 زون

14 سورنچخا اصل  روزمين
معيشت با ترکمش 14 زون خاشرود  روزمين
معيشت با ترکمش 9 زون ماناد  ندهارک

ريگ  ندهارک
معيشت زون معيشت با ترکمش  و 16 زون

9 لدکوب ينسپ  ندهارک
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توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 29 زون سيرمرگ  ندمله
معيشت با ترکمش 29 زون علی ناد  ندمله
معيشت با ترکمش 29 زون شويد  ندمله

بکارشو  ندهارک
معيشت با ترکمش 29 زون يننشخا ريگ ندمل  ه

ټکو ولی شاه  ندهارک
يزرکخا  ندهارک
يشن  ندهارک
شينن ميا  ندهارک

غورک  ندهارک

 قندها شمال یمواش و زراعت زون :11 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

تکو ولی شاه  ندهارک
يزرکخا  ندهارک
يشن  ندهارک
شينن ميا  ندهارک

غورک  ندهارک

 یرکزم-جنوب یمزروع مختلط زون :12 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 15 زون تانسلگ  اهرف
معيشت با ترکمش 15 زون منرچپ  اهرف

شيراو  ندمله
انغرب ندمل  ه

قلعه موسی  ندمله
ادزون ندمل  ه

کجکی ندمل  ه
امرالد  روزمين

 یغرب یآب ًاديشد زراعت زون :13 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 16 زون سانهکو  اتره

يانرغو  اتره
جان زنده  اتره
رهزگ  اتره
خوکر  اتره
غونرز ونپشت  اتره

معيشت با ترکمش 20 زون کهنه کشک  اتره
معيشت با ترکمش  معيشت ونز و 16 زون
20 )سنگی روباط( کشک  اتره

اتره  اتره
بیا  اتره

يفشر یچشت  اتره
انجيل  اتره
انلرگ  اتره
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ن یغرب یمالدار-عتراز خشک يمه زون :14 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

معيشت 16 زون با ترکمش خان عهقل  اهرف
معيشت 10 زون با ترکمش خاشرود  روزمين
معيشت 16 زون با ترکمش رهد انار  اهرف

وهک شيب  اهرف
اهرف  اهرف

انجو الشی  اهرف
ودر پشت  اهرف

معيشت معيشت ونز و 16 زون  با ترکمش
10 سورنچخا اصل  روزمين

معيشت 15 زون با ترکمش سیراف  اتره
کنرساد  اتره
دنشيند  اتره
بکوا  اهرف
لوکب باال  اهرف
يدفس خاک  اهرف

 یمرکز-ربغ یمالدار-زراعت بلند ارتفاعات یدارا زون :15 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

اسباندپ  غور
معيشت با ترکمش 20 زون انرچغچ  غور
معيشت با ترکمش 17 زون لکتو  غور
معيشت با ترکمش 12 زون منرچپ  اهرف

شهرک  غور
هلين دو  غور

ساغر  غور
معيشت با ترکمش 12 زون تانلسگ  اهرف

يار دولت  غور
رهاو تای  غور
رجنگلسو لعل  غور

 یجنوب و یغرب یرزرامفیکارگر و تجارت زون :16 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

معيشت ونز معيشت و 10 زون  با ترکمش
14 سورنچخا اصل  روزمين

رنجز  روزمين
معيشت 14 زون با ترکمش خان عهقل  اهرف

رهد انار  اهرف
معيشت ونز معيشت و 10 زون  با ترکمش

9 لدکوب ينسپ  ندهارک
معيشت ونز معيشت و 20 زون  با ترکمش

13 شکک  اتره
معيشت 13 زون با ترکمش سانهکو  اتره

 بلند ارتفاعات یدارا یشمال یمالدار-عتراز زون :17 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
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توضيح سوالیلو  يتوال
مندول  تانرسون
تانساغر  بدخشان
ميتالبرگ  تانرسون
کفاب  بدخشان
سجرو  تخار

شهدا  بدخشان
اخو غنجرا  بدخشان

رنگف و خوست  غالنب
انياو  بدخشان
تانسکوه  بدخشان
کنشات  بدخشان

نجانم و کيرن  بدخشان
رونپ  تانرسون

شمااشک  بدخشان
بکز  بدخشان
ئين پاازرود  بدخشان

معيشت با ترکمش 15 زون لکتو  غور
نانغيش  بدخشان

نور گذرگاه  غالنب
رو اغ و نگفر  غالنب

خواهان  بدخشان
کیيش  بدخشان
)باال کشم( تگاب  بدخشان
باال درواز  بدخشان
)انرويگ( يمگان  بدخشان
واخان  بدخشان

 بدخشان-تخار یزراعت مختلط زون :18 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

تاقسر  تخار
گورا  بدخشان
يمارد  بدخشان
هسفل لايفت  بدخشان

چهاب  تخار
شمک  بدخشان
شيمااشک  تخار
وردوج  بدخشان
رگبز شهر  بدخشان
جرم  بدخشان
گانفلک  تخار
قانلتا  تخار
مچوس ارهز  تخار

بهارک  تخار
بهارک  بدخشان
رخارف  تخار

آب نمک  تخار
چال  تخار
ادبآ فيض  بدخشان
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خاش  بدخشان
گینب  تخار

 بغالن-کندز – حبوبات يدتول بلند سطح یدارا زون :19 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

غار خواجه  تخار
لعهق دشت  تخار
قلعه ينگی  تخار
دوشی  غالنب
جديد بغالن  غالنب
لخمریپ  غالنب
رينهن  غالنب
ابندرا  غالنب
سال ده  غالنب

خنجان  غالنب
دادرق  تخار
رکهب  غالنب

)ينرنه لگهج( هجران خواجه  غالنب
حصار پل  غالنب
آباد خان  ندزک
ادبآ علی  ندزک
دره چهار  ندزک
ندزک  ندزک

رچیا دشت  ندزک
صاحب امام حضرت  ندزک

زال عهقل  ندزک
ریغو دهن  غالنب
نگک  روزمين

ينلدءاهاب خواجه  تخار

 یغرب شمال یمالدار-عتراز زون :20 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

معيشت 22 زون با ترکمش قيصار  يابرفا
زری  لخب

معيشت معيشت ونز و 13 زون  با ترکمش
16 نهکه یکشک  اتره

باال سوف دره  گاننمس
تانسکوه  يابرفا
شنده ي ک  لخب
ندا واج يسغ  دبا

معيشت 21 زون با ترکمش رکگچاسن  رپلس
کماری آب  يسغدبا

معيشت 21 زون با ترکمش تاکوهستان  رپلس
لنگوا يکه  يانمبا
غابرم باال يسغ  دبا
ماچروغ يسغ  دبا
نو عهقل يسغ  دبا

معيشت 22 زون با ترکمش وتک ونپشت  يابرفا
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توضيح سوالیلو  يتوال
مقر  يسغدبا

21 معيشت زون با ترکمش هگرشول  لخب
معيشت با ترکمش 21 زون تکين چهار  لخب

آب دو روی  گاننمس
سيقاد يسغ  دبا
سدهرا هچ  غور
سفندیوگ  رپلس

معيشت با ترکمش  معيشت ونز و 13 زون
16 شکک  اتره
معيشت با ترکمش 15 زون انرچغچ  غور

بلخآب  رپلس

 یالمش یللم مختلط زراعت :21 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

معيشت 20 زون با ترکمش چهارکينت  لخب
صياد  رپلس
رپلس  رپلس
نپائي صوف دره  گاننمس

معيشت 22 زون با ترکمش گابت شيرين  يابرفا
معيشت 22 زون با ترکمش آباد دولت  يابرفا

نخچير وزفير  گاننمس
باغرس و رم وخ  گاننمس
يبکا  گاننمس

لطانس حضرت  گاننمس
معيشت معيشت ونز و 22 زون  با ترکمش

20 وتک ونپشت  يابرفا
پهت شق  جوزجان

معيشت 22 زون با ترکمش ولی زپوشسب خواجه  يابرفا
اغلچرب  يابرفا

20 معيشت زون با ترکمش لگروش  لخب
 لخب رمل م

معيشت 20 زون با ترکمش چارک گنس  رپلس
معيشت 20 زون با ترکمش تاکوهستان  رپلس
معيشت 22 زون با ترکمش چمتال  لخب

بدرزا  جوزجان
قلعه مهسوز  رپلس

معيشت 20 زون با ترکمش وان يرزگ  يابرفا
معيشت 22 زون با ترکمش لمارا  يابرفا

تکين چهار  لخب
صياد  رپلس

 شمالی آبی ًايدش زراعتی زون:22معيشت زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 20 زون کوه دو خواجه  جوزجان

ريفش ا رزم  لخب
معيشت با ترکمش 21 زون گابت شيرين  يابرفا

يمنهم  يابرفا
ادبآ فيض  جوزجان
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توضيح سوالیلو  يتوال
 جوزجان جکامنگ

دهدادی  لخب
لخب  لخب

نهرشاهی  لخب
غانبرش  جوزجان

معيشت 21 زون با ترکمش چمتال  لخب
قاآ خان  جوزجان
قچهآ  جوزجان

لکبو چهار  لخب
غانرق  يابرفا
رمقولق  يابرفا
ياندرم  جوزجان

اندخوی  يابرفا
آباد دولت  لخب

معيشت 20 زون با ترکمش قيصار  يابرفا
چارباغ یخان  يابرفا
لمخ  لخب

معيشت 21 زون با ترکمش لمارا  يابرفا
معيشت 21 زون با ترکمش آباد دولت  يابرفا
معيشت 21 زون با ترکمش ولی زپوشسب خواجه  يابرفا
معيشت 20 زون با ترکمش وتک ونپشت  يابرفا

آموای دریروغن ی يدتول یآب زون :23 يشتمع زون  يها تخم و حبوبات
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 20 زون ينرقق  جوزجان

پهرتشو  لخب
معيشت با ترکمش 21 زون لدارک  لخب

نارتحي رکشه  لخب
خمياب  جوزجان

 تاحبوب يدولت و انگور باغات یدارا یمرکز – یشرق زون :24 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
معيشت با ترکمش 8 زون جبار خاک  کابل

اجسرال جبل  روانپ
کوهستان دوم حصه  اسکاپي
بزس ده  کابل
چرخ  لوگر
باغ قره  کابل

معيشت با ترکمش 26 زون )غوربند( گرد سياه  روانپ
يکارراچ  روانپ

سيدخيل  روانپ
امبگر  روانپ
صافی کوه  روانپ

معيشت با ترکمش 26 زون ریواشين  روانپ
لفتاسا  کابل

هفرز  کابل
معيشت با ترکمش 26 زون لنگاس  روانپ
8 معيشت زون با ترکمش  لوگر لماع پل
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توضيح سوالیلو  يتوال
قیار دومحم  اسکاپي
کانلک  کابل
رهردکش  کابل

معيشت با ترکمش 26 زون ابرجن  اسکاپي
رهلدگ  کابل

8 معيشت زون با ترکمش اآغ محمد  لوگر
بند کوه  اسکاپي
انکوهست اول حصه  اسکاپي
وتک چهميرب  کابل

 ی مرکز-یشرق انگور باغات و یباغدار زون :25 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

ريزلج  ردکو ميدان
شهر ميدان  ردکو ميدان

معيشت با ترکمش 26 زون چک  ردکو ميدان
ادب آ سيد  ردکو ميدان

معيشت با ترکمش 26 زون ميرداد ده  ردکو ميدان
ناپغم  کابل
رخن  ردکو ميدان

 یمرکز- ی شرق یمالدار و زراعت یکوهستان زون :26 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

لنگوا يکه  يانمبا
اارسپ سرخ  روانپ
بزس ده  کابل

ودسهب اول حصه  ردکو ميدان
معيشت با ترکمش 24 زون )غوربند( گرد سياه  روانپ

لیع شيخ  روانپ
معيشت با ترکمش 25 زون ميرداد ده  ردکو ميدان

تانسلام  نیزغ
معيشت با ترکمش 24 زون ابرجن  اسکاپي

ناور  نیزغ
ریواشين  روانپ
رکزابا  شيرجنپ
)ولا حصه( خنج  شيرجنپ
يانرپ  شيرجنپ
دره  شيرجنپ
تگاب  اسکاپي
جغتو  ردکو ميدان
غانيس  يانمبا

معيشت با ترکمش 25 زون وردک کچ  ردکو ميدان
فکبر و تاله  غالنب
ودسهب کزیمر  ردکو ميدان
اسرو  يانمبا

پنجاب  يانمبا
بريش  يانمبا
يانمبا  يانمبا
ردمهاک  يانمبا

معيشت با ترکمش 24 زون لنگاس  روانپ
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توضيح سوالیلو  يتوال
شتل  شيرجنپ
نابه و  شيرجنپ
رخه  شيرجنپ
السيی  اسکاپي
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 یمالدار و خشک جات يوهم گندم، یمرکز-وبنج یکوهستان زون :27 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

ړکاک  ابلز
دهرود  گانزار
ساسح ديهش  گانزار

ټترينکو  گانزار
معيشت با ترکمش 24 زون چوره  گانزار

گانزرا خاص  گانزار
معيشت با ترکمش 25 زون تانرسجا  نیزغ

ریجاغو  نیزغ
معيشت با ترکمش 24 زون باغ قره  نیزغ

)جغتو( شهيد بهرامی  نیزغ
اغزو  نیزغ
پانويچاد  ابلز
ابيزگ  دايکندی
ناوه  نیزغ
تانسهرش  دايکندی
اموريرم  دايکندی
انرجخي  دايکندی
یگيت  دیدايکن

معيشت با ترکمش 25 زون درخ  دايکندی
تخت سنگ  دیدايکن
یرالشتا  دايکندی
لیين  دیدايکن
دان يشر  نیزغ

 زابل یللم حبوبات و باغات یشرق جنوب زون :28 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال

لزی شمي  ابلز
بهار نو  ابلز
یکشين  ابلز

معيشت با ترکمش 9 زون تانسرغا  ندهارک
روفعم  ندهارک

 هلمند ینقد حاصالت و گندم یآب ًاديشد زون :29 يشتمع زون
توضيح سوالیلو  يتوال
10 معيشت زون با ترکمش شويد ندمل  ه

10 معيشت زون با ترکمش يننشگخاير  ندمله

معيشت با ترکمش 10 زون سيرمرگ  ندمله
رکزیب ناوه  ندمله
اجسرنهر ندمل  ه
گاهرشکل  ندمله

قلعه ينسنگ  ندمله
10 معيشت زون با ترکمش لیعدان ندمل  ه
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