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ن سمنگا

سروی اقتصادی - اجتماعی 
و دموگرافیکی ۱۳۹۴



ادارۀ مرکزی احصائیه پیام 
چهار سال قبل، اولین سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در والیت بامیان توسط ادارۀ مرکزی 
احصائیه به منظور رفع خالی معلومات در افغانستان تطبیق شد. این ابتکار با مساعدت فنی صندوق 
جمعیت ملل متحد )UNFPA( در زمینۀ جمع آوری، تجزیه و تحلیل معلومات و با کمک مالی تمویل 

است.  شده  تطبیق  کنندگان 

برای پالن گذاران  اساسی  تأمین معلومات  از  و دموگرافیکی عبارت  اقتصادی-اجتماعی  هدف سروی 
هفتمین  سمنگان  والیت  باشد.  می  ها  پروژه  ارزیابی کننده گان  و  ها  برنامه  مدیران  محلی،  انکشافی 
و در حال حاضر معلومات  انجام شده است  به موفقیت  والیتی است که سروی مذکور در آن والیت 
مرکزی  ادارۀ  باشد.  می  موجود  والیت  این  های  ولسوالی  در سطح  علی  کیفیت  با  جمعیتی  اجتماعی- 

این گزارش را منتشر می نماید. افتخار  با کمال  احصائیه 

اعضاي  مالحظه  قابل  حمایت  با  بودیم،  مواجه  ها  چالش  با  سروی  مختلف  مراحل  در  اینکه  باوجود 
تطبیق  را  سروی  این  تا  شدیم  موفق  والیت،  محلی  مقامات  تمام  و  احصائیه  مرکزی  ادارۀ  رهبری 
نظارت کننده گان،  ویرایش کننده گان،   کارتوگرافرران،  کنترولران،  از سرویران،  دیگر،  یکبار  نماییم. 
یشان  شایبه  بی  های  تالش  و  همت  تعهد،  خاطر  به  سروی  ارشد  ناظران  و  کارمندان کودگذاری 

می کنیم. قدردانی 

شیر محمد جامی زاده 
اداره مرکز ی احصائیه  رئیس عمومی 

۱



متحد ملل  پیام صندوق جمعیت 
است.  شده  انجام  آن  در  دموگرافیکی  و  اقتصادی-اجتماعی  سروی  است که  والیتی  هفتمین  سمنگان 
انجام سروی، معلومات الزم در مورد شاخص های اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی در سطح  از طریق 
ولسوالی ها و قریه جات جمع آوری شده است. این شاخص ها در توصیف شرایط انکشاف بشری در 
قریه جات مبنای مهمی  و  ها  ولسوالی  قرار می گیرند. معلومات دقیق در سطح  استفاده  والیت مورد 
شوند.  می  پنداشته  والیت  در  موجود  های  فرصت  و  مشکالت  به  واکنش  و  ها  پالیسی  تدوین  برای 
پالن  های  شرط  پیش  از  یکی  جات کشور  قریه  و  ها  ولسوالی  چنان  هم  و  نفوس  های  ویژگی  ترسیم 
مردم  زندگی  شرایط  بهبود  به  و  باشد  می  اجتماعی  اقتصادی-  انکشافی  های  پروژه  اجرای  و  گذاری 
برای  ضروری  ای  وسیله  همچنین  جمعیتی  معلومات  انتشار  و  تحلیل  و  تجزیه  تولید،  می کند.  کمک 
در  سالم  انکشافی  های  برنامه  و  ها  پالیسی  تدوین  به  دیگر  سوی  از  و  بوده  خوب  حکومتداری  تحقق 

سطوح ملی، منطقوی، والیتی و ولسوالی کمک می کند. 

نقطۀ مهم دیگری است که در همکاری  اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در سمنگان،  تطبیق سروی 
ادارۀ  است.  خورده  رقم  افغانستان  در  متحد  ملل  جمعیت  صندوق  و  احصائیه  مرکزی  ادارۀ  میان 
با همکاری تخنیکی صندوق جمعیت ملل متحد و به کمک مالی تمویل  را  این سروی  مرکزی احصائیه 

نموده است.  اجرا  کنندگان 

اجرای موفقانۀ این سروی حاصل تالش رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه، کارمندان متعهد آن و همچنین 
محلی  مقامات  جانبۀ  همۀ  همکاری  برای  موفقیت  این  امتیاز  همچنین  باشد.  می  همکار  پاسخگویان 
از  ترتیب  همین  به  میشود.  تقدیم  شمارش  و  بندی  فهرست  برداری،  نقشه  مراحل  در  والیت  و 
ارشد  ناظران  و  نظارت کننده گان  ویرایش کننده گان،  کنترولران،  سروی کننده گان،  کارتوگرافران، 

سروی که نقش مهمی در موفقیت سروی ایفا نمودند، کمال امتنان را به عمل می آوریم.
UNFPA که در  جای دارد از جانب صندوق جمعیت ملل متحد از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه و 
این  بر  ما  همۀ  نمایم.  تشکر  صمیمانه  رساندند،  اتمام  به  موفقانه  را  سروی  این  همدیگر   با  همکاری 
این  اصلی  و هدف  باشد  می  افغانستان  در  انکشافی  ابتکارات  موفقیت  معلومات شرط  این  باوریم که 
می  پالن گذاری  روندهای  در  و کاربرد آن  موثق  و  کیفیت  با  معلومات  به  دستیابی  همان  نیز  ابتکار 

باشد. 

رابرتسن انت ساچس  داکتر 
متحد  ملل  جمعیت  صندوق  نماینده 

۲
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جداول فهرست 
۱7 جدول ۱: توزیع فیصدی نفوس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱

۱۹ جدول ۲: نسبت جنس کل نفوس به تفکیک گروپ سنی و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱

۲۱ جدول ۳: میانه سن نفوس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱

۲۲ ولسوالی:  و  اطفال  بر  نفوس کهن سال  تفکیک گروپ سن، نسبت  به  نفوس  توزیع فیصدی  جدول ۴: 
سمنگان، حمل ۱۳

۲۳ جدول ۵ : نسبت وابستگی از نظر سن به تفکیک ولسوالی: سمنگان،، حمل ۱۳

۲6 جدول 6: سن وسطی تجرد هنگام نخستین ازدواج به تفکیک جنس و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۴۹

۲7 جدول 7: میزان سواد مردان و زنان به تفکیک گروپ سنی عمده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۴۹

۳۰ جدول ۸: توزیع فیصدی مجموع نفوس )زن و مرد( ۲۵ ساله و باالتر به تفکیک باالترین صنف تکمیل 
شده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۴۹

۳۱ جدول ۹: توزیع فیصدی نفوس ذکور ۲۵ ساله و باالتر به تفکیک بلندترین صنف تکمیل شده و ولسوالی: 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۳۲ جدول ۱۰: توزیع فیصدی نفوس اناث ۲۵ ساله و باالتر به تفکیک بلندترین درجه/ صنف تکمیل شده و 
ولسوالی : سمنگان، حمل ۱۳۴۹

۳۴ جدول ۱۱: نسبت های خالص حضور در مکتب به تفکیک جنس، سطح تعلیم و ولسوالی: سمنگان، 
حمل ۱۳۹۴

۳۸ جدول ۱۲: نسبت نفوسیکه در محل غیر از محل اقامت شان در زمان سروی اقامت داشته اند به تفکیک 
محل اقامت قبلی و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۳۹ جدول ۱۳: توزیع فیصدی نفوس مهاجر به تفکیک مدت زمان اقامت در محل اقامت فعلی و ولسوالی: 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۴۰ جدول ۱۴: توزیع فیصدی نفوس به تفکیک محل تولد و ولسوالی محل اقامت: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۴۰ جدول ۱۵: توزیع فیصدی مهاجرین بداخل به تفکیک محل اقامت در نوروز ۱۳۹۰ و ولسوالی: سمنگان، 
حمل ۱۳۹۴

۴6 جدول ۱6: فیصدی نفوس ۱۵ ساله و باالتر به تفکیک وضعیت کار و سواد و ولسوالی: سمنگان، حمل 
۱۳۹۴

۴۹ جدول ۱7: فیصدی توزيع نفوس ۱۵ ساله و باالتر که در ۱۲ ماه قبل کار کرده اند به تفکیک شغل و 
ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۵۱ جدول ۱۸: توزیع فیصدی نفوس افراد ۱۵ ساله و باالتر به تفکیک شغل و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴
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۵۳ و  کار، جنس، گروپ سنی  تفکیک وضعیت  به  اطفال ۵ - ۱7 ساله  نفوس  فیصدی  توزیع  جدول ۱۹: 
ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

6۱ جدول ۲۰: توزیع فیصدی خانم های عروسی شده ۱۵ الی ۴۹ ساله به تفکیک تعداد اطفال زنده تولد شده 
و سن خانم ها: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

6۲ جدول ۲۱: تعداد وسطی اطفال زنده تولد شده در بین خانم های عروسی شده ۱۵ الی ۴۹ ساله به تفکیک 
سن زنان و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

6۳ جدول ۲۲: میزان های تولدات مجموعی تولدات عمومی و میزان ناخالص تولدات به تفکیک ولسوالی: 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

66 جدول ۲۳: نسبت تولدات ثبت شده برای نفوس زیر سن ۵ سال به تفکیک جنس و ولسوالی: حمل ۱۳۹۴

6۸ جنس:  تفکیک  به  سال   ۵ سن  زیر  اطفال  و  سال  ازیک  کمتر  اطفال  وفیات  های  تخمین   :۲۴ جدول 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

7۱ جدول ۲۵: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک اندازه، اوسط اندازۀ وسطی خانوار و ولسوالی: سمنگان، حمل 
۱۳۹۴

76 جدول ۲6: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک منبع عمده آب آشامیدنی و ولسوالی: سمنگان، حمل 
۱۳۹۴

77 جدول ۲7: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک منبع آب برای شست و شو، پخت و پز و دیگر استفاده 
های خانوار و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

7۹ جدول ۲۸: نسبت خانوار ها به تفکیک مالکیت و نوع مواشی/طیور و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۰ جدول ۲۹: نسبت خانوارها به تفکیک نوع دارایی ها و تسهیالت موجود در خانوار و ولسوالی: سمنگان، 
حمل ۱۳۹۴

۸۱ ولسوالی:  و  مسکونی  واحد  بام  ساختمانی  عمده  مواد  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع  جدول۳۰: 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۱ جدول ۳۱: توزیع خانوار ها به تفکیک مواد عمده ساختمانی دیوار های بیرونی واحد مسکونی  و ولسوالی: 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۲ ولسوالی:  و  واحد مسکونی   اطاق  عمده ساختمانی سطح  مواد  تفکیک  به  ها  خانوار  توزیع   :۳۲ جدول 
سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۳ جدول ۳۳:  توزیع خانوار ها به تفکیک وضعیت تصرف واحد مسکونی و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۵ جدول ۳۵: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک تعداد اطاق در اختیار شان و اندازه خانوار: سمنگان، حمل 
۱۳۹۴

۸6 جدول ۳6: توزیع فیصدی خانوارهای به تفکیک تعداد اطاق در اختیار خانوار و ولسوالی: سمنگان، حمل 
۱۳۹۴

۸7 جدول ۳7: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک تعداد اطاق هایکه برای خواب استفاده میشوند و اندازه 
خانوار: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۸۹ جدول ضمیمه الف ۱:  شاخص رجحان سن به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل

۹۱ جدول ضمیمه الف ۲: شاخص دقت سن و جنس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان
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ها فهرست شکل 

۱۲ شکل ۱: نقشۀ افغانستان

۱۸ شکل ۲: تراکم نفوس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۲۰ شکل ۳: هرم نفوس سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۲۴ شکل ۴: توزیع فیصدی نفوس ذکور به تفکیک حالت مدنی و گروپ سن: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۲۵ شکل ۵: توزیع فیصدی نفوس اناث به تفکیک حالت مدنی و سن: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۲۹ شکل 6: میزان سواد به تفکیک گروپ سنی و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۴۹

۳۵ شکل 7: توزیع فیصدی نفوس مردان 7-۲۴ ساله که در زمان سروی در مکتب حضور نداشتند به تفکیک 
بلندترین صنف تکمیل شده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۳6 شکل ۸: توزیع فیصدی اناث 7 الی ۲۴ ساله که در زمان سروی در مکتب حضور نداشتند به تفکیک بلند 
ترین صنف تکمیل شده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۳7 شکل ۹: نسبت نفوسیکه برای مدت شش ماه یا بیشتر در محل غیر از محل اقامت شان در زمان سروی 
اقامت داشته اند به  تفکیک جنس و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۳۸ شکل ۱۰: توزیع  فیصدی نفوسیکه برای مدت شش ماه یا بیشتر در محل غیر از محل اقامت شان در 
زمان سروی اقامت داشته اند به تفکیک ولسوالی:سمنگان،حمل ۱۳۹۴

۴۱ شکل ۱۱: فیصدی نفوس ۱۵ ساله و باالتر به تفکیک وضعیت کار و زن و مرد: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ 

۴۲ شکل ۱۲: فیصدی نفوسیکه ۱۲ ماه قبل از سروی کار کرده اند به تفکیک جنس و ولسوالی: سمنگان، 
حمل ۱۳۹۴

۴۲ شکل ۱۳: فیصدی نفوس ۱۵ ساله و باالتر، به تفکیک وضعیت کار و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۴۳ شکل ۱۴: فیصدی نفوس ۱۵ ساله و باالتربه تفکیک وضعیت کار و گروپ سن: سمنگان، حمل ۱۳۹۴
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1. پروفایل سمنگان

افغانستان نقشۀ   :۱ شکل 

طرف  از  بغالن،  با  شرق  طرف  از  والیت  این  دارد.  موقعیت  شمالی کشور  بخش  در  سمنگان  والیت 
جنوب با بامیان، از طرف جنوب غرب با سرپل، از طرف غرب با بلخ و از طرف شمال با کندز هم 
سرحد است )شکل ۱(. این والیت بین ۳6،۱ درجۀ شمالی و 6۸،۱ درجۀ شرقی موقعیت دارد )ادارۀ 
پلخمری،  و  شریف  مزار  بین  تجاری  مسیر  گرفتن  قرار  با  سمنگان  والیت   .)۱۳۹۴ احصائیه،  مرکزی 

سالنگ و کابل از موقعیت خوبی برخوردار می باشد.

 ۱۳٬۴۳۸ والیت  این  مجموعی  ومساحت  بوده  واقع  بحر  از سطح  متر   ۹۵۹ حدود  ارتفاع  در  سمنگان 
سلطان،  از: حضرت  عبارتند  ولسوالی آن  و شش  است  ایبک  والیت  این  مرکز  است.  مربع  متر  کیلو 
خرم و سرباغ، فیروز نخچیر، روی دو آب، دره صوف پایین و دره صوف باال. چهار پنجم این والیت 
کوهستانی یا نیمه کوهستانی )۸۰ فیصد( می باشد و کمی بیشتر از یک پنجم آن )۱۲ فیصد( را اراضی 

هموار فرا گرفته است.

و  اراضی آن کچالو  از  زیادی  بخش  و  باشد  می  گندم  از  عبارت  والیت  این  عمدۀ  زراعتی  محصول 
بز  و  قل  قره  بران گوسفند  عالوه  شوند.  می  رومی کشت  بادمجان  و  پیاز  تربوز،  همچون  سبزیجاتی 
احشام عمده ای هستند که توسط خانوارها نگهداری می شوند. مردم همچنین مصروف تولید گوشت، 

این والیت محسوب می شود.  بافی مشهورترین صنعت  ابریشم می باشند و قالین  لبنیات و 
)اداره مرکزی احصائیه ۲۰۰۸(
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سمنگان

مقدمه  .2

3.اهداف
پالیسی، پالنگذاری واداره ۱.۳  تصمیم گیری مبتنی برشواهد، طرح 

سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار در والیت بامیان توسط ادارۀ 
با همکاری تخنیکی صندوق جمعیت ملل  نیز  و در حال حاضر  افغانستان تطبیق شد  احصائیۀ  مرکزی 
این  باشد. والیت سمنگان، هفتمین والیتی است که  به دیگر والیات کشور می  متحد در حال گسترش 
تطبیق   ۱۳۹۳ ماه حوت  در  به شکل موفقانه  انجام شده است. سروی والیت سمنگان  آن  در  سروی 

شده است.

فعالیت  مهاجرت،  تعلیمی،  های جمعیتی، سواد، سطح  ویژگی  در خصوص  را  معلوماتی  گزارش حاضر 
اقتصادی، معلولیت وظفوی، تولدات، مرگ و میر )وفیات(، ثبت تولدات و زنده بودن یا نبودن والدین 
معلوماتی  همچنین  اند.  شده  ارائه  ولسوالی  و  سن  های  متغیر  تفکیک  به  معلومات  این  می کند.  ارائه 
پالن  به  های گزارش  یافته  است.  شده  ارائه  ها  خانوار  سکونت  محل  های  ویژگی  و  خانوار  مورد  در 
را  مناسبی  های  برنامه  و  ها  پالیسی  تا  می کند  ها کمک  برنامه  تطبیق کننده گان  و  انکشافی  گذاران 

نمایند. افغانستان طراحی  برای مردم محلی  اساسی  جهت عرضۀ خدمات 

بعمل  استفاده  نظارتی  الیۀ  چند  از  شده،  جمع آوری  معلومات  کیفیت  از  اطمینان  حصول  منظور  به 
آمده است، از آموزش سروی کنندگان گرفته با شماره گذاری و پردازش معلومات.

افغانستان در سال ۱۳۸۱ دریافت مقادیر زیاد کمک های چند سکتوری را برای پروژه های انکشافی 
به  رابطه  در  مخصوصآ  اعتماد،  قابل  ارقام  موجودیت  الرغم  علی  ها  پروژه  از  بسیاری  آغاز کرد 
ولسوالی ها وقریه جات، طرح و تطبیق گردید. این وضعیت تا زمانیکه سروی اقتصادی – اجتماعی و 
دموگرافیکی انکشاف داده شد باقی بود. فقدان ارقام قابل اعتماد بصورت غیر قابل انکار فورمولبندی 
پالیسی ها و پالنگذاری استراتیژیکی را به سطح محلی مانع می شد، عدم موجودیت ارقام دقیق اساس 
هم چنان اندازه گیری پیشرفت و هدف قرار دادن نفوس دارای اولویت را جهت تخصیص موثر منابع 
اقتصادی – اجتماعی و  افغانستان را که سروی  اقتصادی اجتماعی خانوار های  ابعاد  دشوار می کرد. 
دموگرافیکی جمع آوری میکند طوری طرح گردیده تا معلومات را به سطح محل فراهم کرده و به طرح 

پالیسی ها و عرضه خدمات منجر گردد. بهتر 
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۳٬۲ ارقام برای صنایع و تجارت

۳٬۳ پالیسی ها و پروگرام های مسکن

۴.۳ ارقام نفوس اسیب پذیر

۵.۳ کمک های بشر دوستانه

سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی سوال های مهمی را در مورد فعالیت های اقتصادی جاریه 
و ظرفیت های نفوس احتوا می کند. معلوماتی که بر محور این سوال ها بدست می آیند را می توان در 
برنامه ریزی برای نیروی کار موجود استفاده نمود. معلومات جمعیتی را نیز می توان به عنوان مبنایی 

برای تشخیص نیاز مصرف کننده گان به بعضی از اجناس مصرفی مورد استفاده قرار داد.

سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی در مورد وضعیت فعلی مسکن، ساختمان و حالت ساختاری 
خانه ها معلومات مربوطه را فراهم میکند. در مقابل نفوس ساحه و ظرفیت آنها برای بدست آوردن 
این معلومات میتواند جهت رهنمائی  تعین کند.  را در ساحه  به مسکن  تقاضا  تواند  چنین مالکیت می 

پالیسی در طرح پروگرام های اساسی مسکن خدمت کند. طراحان 

اسیب  دارای  نفوس  های  کتگوری  مورد  در  را  ارقامی  دموگرافیکی  و  اجتماعی   – اقتصادی  سروی 
پذیری های گوناگون جمع آوری میکند. در میان گروه های خاص، اشخاص دارای معلولیت، جوانان 
پروگرام مستلزم  و  پالیسی  لحاظ  از  اجتماعی آنها   – اقتصادی  و  دموگرافیکی  اند. خصوصیات  زنان  و 
شامل  سطوح  همه  در  انکشافی کشور  های   پروسه  و  مساعی  در  باید  که  باشد  می  خاص  طرزالعمل 

شوند.

ها،  خانه  تمام  از  برداری  فهرست  و  نفشه کشی  شامل  دموگرافیکی  و  اجتماعی   – اقتصادی  سروی 
زیربنا  مختلفه  انواع  موقعیت  چنان  هم  و  ولسوالی  و  قریه  سطح  به  موسسات  و  اقتصادی  تاسیسات 
های جامعه مانند سهولت های صحی، مکاتب، مساجد، بازار ها، سرک ها میگردد که برای پالن های 
آماده گی ضد حوادث که جهت کاهش خرابی گسترده در صورت حادثه حایز اهمیت اساسی میباشد. 
مهم که  متحولین  دیگر  و  استخدام  وضع  سواد،  و  تحصیل  درجه  جنس،  سن،  تفکیک  به  نفوس  ارقام 

میتواند به شکل دهی کمک های بشر دوستانه در صورت ضرورت کمک کند، تصنیف گردیده است.
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تحقیقات  6.۳

دیگر  و  اقتصادی  تاسیسات  ها،  خانه  جامع  برداری  فهرست     ۴.۱

موسسات

۴.۲  شمارش سروی

تحلیل های  برای  را  ارزش  با  ارقام  تکمیل گردد  زمانیکه  و دموگرافیکی  اجتماعی   – اقتصادی  سروی 
موسسات  برای  ارقام  این  میکند.  فراهم  بیشتر  تحقیقات  و  ها  سروی  سایر  نتایج  با  مقایسه  بعدی، 
مکتب  از  بیرون  نوجوانان  مورد  در  ارقام  مثال  طور  میباشد.  مفید  نهایت  بی  حکومتی  وغیر  حکومتی 

ایجاد پالیسی های جدید جهت رسیدگی به موضوع گردد. می تواند موجب 

و  قریه جات  همه  در  را  موسسات  دیگر  و  اقتصادی  تاسیسات  ها،  خانه  تمام  جامع  برداری  فهرست 
ساحه شهری والیت سمنگان تحت پوشش قرار داد. این فعالیت ها مشتمل بودند بر تهیه سکیچ نقشه 
ها که باالی آن موقعیت فزیکی هر واحد در جریان تهیه نشانی شد. عالوه برآن، موقعیت خدمات مهم 
با  غیره  و  ها  بانک  ها،  شفاخانه  مکاتب،  مانند  عامه  های  نهاد  سایر  و  اقتصادی  تاسیسات  عامه، 
استفاده از وسیله سیستم تعین موقعیت جهانی )جی پی اس( مشخص گردید. به همین گونه معلوماتی 
از قبیل وسایل حمل و نقل، رفت و آمد به قریه، موجودیت منابع آب و برق، محالت باالقوه اسکان 

مجدد وغیره جمع آوری گردید.

پوشش کامل  تضمین  و  تطبیق سروی  در  رهنمائی شان  را جهت  ها  فعالیت  این  نتایج  بعدآ  سرویران 
شماره  ساحۀ   ۴۳۳ و  ولسوالی  مجموع، شش  در  دادند.  قرار  استفاده  مورد  شان   تعین شده  ساحات 

گذاری شده سروی گردید.

بر خالف سروی های قبلی اداره مرکزی احصائیه، که به منظور ارائه ارقام صرفآ به سطح والیت طرح 
مانند  پائینتر،  سطوح  و  ولسوالی  سطح  بر  دموگرافیکی  و  اجتماعی   – اقتصادی  سروی  بود،  گردیده 
دارد، که  تمرکز  جات کوچک  قریه  از  های  خوشه  و  عمده  های  قریه  شهری،  ساحات  فرعی  تقسیمات 

برای پالنگذاری محلی و نظارت از عرضه خدمات بسیار با ارزش ثابت خواهد شد.

میتودولوژی   .4
ها،  خانه  نقشه کشی  و  جامع  برداری  فهرست  )الف(  بود  مربوط  بهم  فعالیت  دو  از  متشکل  سروی 
تاسیسات اقتصادی و دیگر موسسات )که قبل از سروی خانوار تطبیق گردید( و )ب( سروی خانوار.

سمنگان
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سروی در قدم اول شامل فهرست برداری تمام خانوار ها در همه قریه جات میگردید. نصف خانوار 
در  و  شدند  انتخاب  سروی  برای  نمونه  منحیث  میان(  در  خانوار  یک  )یعنی  شده  فهرست  های 
بودن  زنده  تولدات، وفیات وضعیت  مورد درجه تحصیل، سواد، استخدام، مهاجرت، مشکل وظفوی، 

والدین، ثبت تولد و مشخصات مسکن سوال بعمل آمد .

و کارتوگرافران  احصائیه  مرکزی  اداره  کارتوگرافران  نفر   ۱۸۲ توسط  نقشه کشی  و  برداری  فهرست 
سروی   ۴۲۳ توسط  شمارش  عملیۀ  صورت گرفت.  سروی/ناحیه  ولسوالی  آمر  نفر   ۱6 شده  استخدام 
آمرین  نظارت  تحت  محلی  ۴۰ کودگذاران  و  محلی  ویرایشگران   ۵7 ۱۴۳ کنترولراان،  کننده گان، 

انجام شد. ادارۀ مرکزی احصائیه  احصائیوی و معاونین آنها و همچنین راهنمای های کارمندان 

نظارت توسط کارمندان تخنیکی اداره مرکزی احصائیه و صندوق جمعیت ملل متحد )UNFPA( که در 
جریان دو هفته کورس آموزشی آمرین ولسوالی ها/نواحی سروی و معاونین شان، سرویران و کنترولران 
هایکه  پروسیجر  و  مفاهیم  درمورد  صورت گرفت. آنها  بعمل آوردند،  بازدید  نواحی  و  ها  ولسوالی  از 
اداری، مالی و منابع  انداختند. آنها به سواالت مربوط به مسایل لوجستکی،  باید تطبیق شوند روشنی 
جمعیت  صندوق  و  احصائیه  مرکزی  اداره  تخنیکی  ارائه کردند. کارمندان  جواب  عندالضرورت  بشری 
مصاحبه  انجام  محل،  در  )پرسشنامه(  چک  ها،  پرسشنامه  تصحیح  مکلفیت  چنان  هم  متحد  ملل 
را داشتند.  مجدد، و ثبت مشاهدات در جریان مصاحبه خانوار در هر شش ولسوالی والیت سمنگان 
تصیح گردید. سوپروایزران  اولیه شمار  مراحل  در  و کنترولران  توسط سرویران  بعمل آمده  اشتباهات 

از کمپیوتر های تابلت استفاده کردند. یافته ها در جریان نظارت  اداره مرکزی احصائیه جهت ثبت 

و  و کار سرویران  پوشش ساحات، شماره گذاری  مراحل  از  احصائیه  مرکزی  ادارۀ  ناظر  و چهار  چهل 
سروی  پوشش  روند  از  نظارت  برای  ثالث  یک کمپنی  از  همچنین  بعمل آوردند.  نظارت  کنترولران 
ناظران  به  مقتضی  اقدام  انجام  جهت  فورًا  را  خود  های  یافته  نظارتی  است. گروپ  شده  کمک گرفته 

ادارۀ مرکزی احصائیه فرستاده است.

پروسس ارقام که دربر گیرنده تصحیح، کود گذاری و ادخال ارقام از پرسشنامه ها به کمپیوتر میباشد، 
بعد  ارقام  پروسس کننده  نفر   ۸۰ استخدام حدود  با  ارقام  پروسس  ایبک صورت گرفت. یک مرکز  در 
دهند.  انجام  را  ارقام  پروسس  کار  تا  ایجاد گردید،  تخنیکی  تشدیدی  و آموزش  دقیق  شناسای  از 
فراهم  ضرورت  مورد  مواد  دیگر  و  انترنت  ارتباط  فرنیچر،  بخاری،  ایرکاندیشن،  جنراتور،  کمپیوترها، 

گردید.

5. نظارت و پیگیری

6. پروسس ارقام

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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ادخال ارقام و پاکسازی ارقام همچنان در کابل صورت گرفت، ۵۲ ادخال کننده ارقام استخدام شده 
و سوپروایزران اداره مرکزی احصائیه موظف شدند تا از همه مراحل پروسس ارقام نظارت کنند.

ایبک، مرکز والیت سمنگان، دارای بیشترین نفوس والیت بوده و ۲۹٬۴ فیصد کل جمعیت این والیت 
را به خود اختصاص می دهد. درۀ صوف پایین، با ۱۸٬۹ فیصد جمعیت والیت، دومین ولسوالی است 
۱۵٬۸جمعیت  با داشتن  باال  را در خود جای می دهد و سپس درۀ صوف  بیشترین جمعیت والیت  که 
ترین  نفوس  جمعیت، کم  فیصد   ۳٬۴ داشتن  با  نخچیر  فیروز  می گیرد.  قرار  بعدی  مکان  در  والیت 

ولسوالی این والیت به شمار می شود.

ایبک   ولسوالی   ، است  زمین  بر مساحت  نفوس  نسبت  از  عبارت  ۲( که  )شکل  نفوس  تراکم  لحاظ  از 
می  دارا  مربع(  کیلومتر  هر  در  نفر   ۸7( میکنند  اشغال  را  زمین  اندازه  عین  مردم که  تعداد  بیشترین 

باشد، در حالیکه فیروز نخچیر کم ترین تعداد )۱۳ نفر فی کیلومتر مربع( را داشته است.

نفوس 7. خصوصیات 

تفکیک ولسوالی به  توزیع نفوس   ۱.7

فیصدی والیت/ولسوالی

۱۰۰٬۰ سمنگان

۲۹٬۴ ایبک

۱۱٬۹ حضرت سلطان

۸٬۴ خرم و سرباغ

۳٬۴ فیروز نخچیر

۱۲٬۳ روی دو آب

۱۸٬۹ دره صوف پایین

۱۵٬۸ دره صوف باال

۱: توزیع فیصدی نفوس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ جدول 

سمنگان
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به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ تراکم نفوس   :۲ شکل 

تعداد نسبتًا بیشتری از مرد ها نظر به زن ها در مجموع نفوس سمنگان وجود دارد. نفوس ذکور ۵۱ 
فیصد مجموع را تشکیل میدهد، در حالیکه نسبت نفوس اناث ۴۹ فیصد می باشد. نسبت جنس برابر 
به ۱۰۴ مرد در هر ۱۰۰ زن است که از نسبت مجموعی در کل افغانستان پایین تر می باشد )۱۰6 

مرد در هر ۱۰۰ زن( )ادارۀ مرکزی احصائیه، ۱۳۹۳(

جمعیت های با انحراف قابل مالحظه از ۱۰۰ یعنی پائین تر از ۹۵ و باالتر از ۱۱۰ بایست از طریق 
نظر جنس، کم شماری  از  انتخابی  جنین  اناث، سقط  ازنظر جنس، طفل کشی  انتخابی  های  مهاجرت 
انتخابی از نظر جنس، فعالیت های اقتصادی، خصوصیات خاص یک ساحه مثآل حضور قطعات بزرگ 

نظامی و موسسات مربوط به جنس خاص و یا وفیات ناشی از تلفات جنگی توضیح شود.

دره صوف  و  داشته،  را  نسبت جنس  ترین  بلند  زن   ۱۰۰ هر  مقابل  در  مرد   ۱۱۰ با  باال   دره صوف 
پایین و روی دو آب با ۱۰۵ مرد در هر ۱۰۰ زن در مکان بعدی قرار می گیرد. نسبت جنس در دیگر 

ولسوالی ها، ۱۰۰ در خرم و سرباغ و ۱۰۴ در حضرت سلطان قرار دارد.

در  نفوس  جنس  نسبت  یافته  انکشاف  کشورهای  در  میکند.  فرق  سنی  به گروپ  نظر  جنس  نسبت   
وفیات  میزان  با  های  در کشور  اما  یابد.  می  سن کاهش  افزایش  با  و  است  باال  جوان  بسیار  سنین 
مادری باال و موقف پائین زنان نسبت جنس الی حوالی سن تولدات کاهش یافته بعدآ با سن افزایش 
یا  پیر"    " نفوس  به  دارند نسبت  تمایل  باال  تولدات  با  نفوس  یا  نفوس جوان  یابد. بصورت عموم  می 

باشند. داشته  بلند جنس  پائین نسبت  تولدات  با  نفوس 

۱مساحت از ارقام اداره جیودوزی و کارترگرافی استفاده شده

ترکیب جنس  ۲.7
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دره صوف 
باال

دره صوف 
پایین

روی دو 
آب

فیروز 
نخچیر

خرم و 
سرباغ

حضرت 
سلطان ایبک سمنگان گروپ سنی

۱۱۰ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۲ ۱۰۴ مجموع

۱۱۰ ۹۹ ۹7 ۱۱۰ ۹6 ۹7 ۱۰۴ ۱۰۲ ۴-۰

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۰7 ۹۹ ۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۲ ۹-۵

۱۰۲ ۱۱۴ ۱۰۹ ۱۱۵ ۱۰۲ ۱۰۸ ۱۰6 ۱۰7 ۱۴-۱۰

۹۲ ۸۴ ۹۱ ۹۴ ۹۲ ۱۰7 ۹6 ۹۳ ۱۹-۱۵

۱۲۰ ۹7 ۱۱۸ ۸۵ ۹۵ ۱۱۳ ۹۹ ۱۰۵ ۲۴-۲۰

۱۱۹ ۱۰6 ۹۸ ۹۵ ۱۰۱ ۹7 ۹۲ ۱۰۱ ۲۹-۲6

۱۲6 ۱۰۹ ۸۵ ۹۸ ۱۰۲ ۹۵ ۱۰۳ ۱۰۴ ۳۴-۳۰

۱۰۹ ۱۰۲ ۱۰۰ ۸۰ ۹۳ ۹۱ ۹۱ ۹7 ۳۹-۳۵

۱۱۰ ۱۰6 ۹۲ ۸۰ ۸7 ۱۰۳ ۹۸ ۹۹ ۴۴-۴۰

۱۱۰ ۱۰6 ۱۰۵ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰6 ۹۴ ۱۰۲ ۴۹-۴۵

۱۰7 ۱۳۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۰۴ ۱۲7 ۱۰۳ ۱۱۳ ۵۴-۵۰

۱۴۲ ۱۵6 ۱7۳ ۹۳ ۱۳۴ ۱۲۰ ۱۱۵ ۱۳۳ ۵۹-۵۵

۱۳۸ ۱۴۴ ۱6۰ ۱۴۴ ۱۲۵ ۱۱7 ۱۲۹ ۱۳۵ 6۴-6۰

۱67 ۲۰7 ۱۸۴ ۱۴۳ ۱۴۳ ۱۳۱ ۱۵۳ ۱6۲ باالی 6۵

سمنگان،  ولسوالی:  و  سنی  تفکیک گروپ  به  نفوس  جنس کل  نسبت   :۲ جدول 

حمل ۱۳۹۴

به طور عمومی، نسبت جنس در هنگام تولد حدود ۱۰۵ مرد در هر ۱۰۰ زن می باشد و طیف نرمال 
از ۱۰7 باشد بدین معنی است که تمام نوزادان  الی ۱۰7 می باشد. اگر نسبت جنس باالتر  آن ۱۰۲ 
تمام  است که  معنی  بدین  باشد   ۱۰۲ از  تر  پایین  نسبت  این  اگر  حالیکه  در  اند،  نشده  شمرده  دختر 
نسبت  به  منتج  تواند  می  چنان  هم  نظر جنس  از  انتخابی  جنین  اند. سقط  نشده  پسر شمرده  نوزادان 

های جنس هنگام تولد شوند که از محدودۀ طیف نرمال خارج اند.

کم شماری اطفال ذکور در سروی ممکن است نسبت جنس پائین در گروپ سنی ۰-۴ ساله را تقریبًا 
در همه ولسوالی ها  توضیح کند: خرم و سرباغ )۹6 طفل ذکور در مقابل ۱۰۰ طفل اناث(، حضرت 
برای  به سطح والیت نسبت جنس  نتیجه  پایین )۹۹(. در  و دره صوف  و روی دو آب )۹7(  سلطان 

گروپ سنی ۰-۴ ساله ۱۰۲ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر بود.

نسبت های جنس در بین افراد 6۵ ساله و باالتر از آن در تمام ولسوالی ها فوق العاده باال می باشد: 
سرباغ  و  خرم   ،)۱۵۳( ایبک   ،)۱67( باال  دره صوف   ،)۱۸۴( آب  دو  روی   ،)۲۰7( پایین  دره صوف 

)۱۴۳(، فیروز نخچیر )۱۴۳( و حضرت سلطان )۱۳۱(. 

سمنگان
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انجام  هنگام  در  را  والیت  این  نفوس  فیصد   ۴۴ حدود  در  جوانان  دارد.  جوان  نفوس  یک  سمنگان 
بخش  بزرگترین  جمعیت،  فیصد   ۱6٬۰ تشکیل  با  سال   ۴-۰ سنی  دادند. گروپ  می  تشکیل  سروی 
می  قرار  بعدی  مکان  در  فیصد   ۱۵٬۰ با  سال   ۹-۵ سنی   گروپ  و  دهد  می  تشکیل  را  والیت  نفوس 
به  را  جمعیت  فیصد   ۱۳٬۲ است که  والیت  نفوس  پر  سنی  سومین گروپ   ۱۴-۱۰ سنی  گیرد. گروپ 

خود اختصاص می دهد.

سن اعضای خانوار معمواًل توسط مادر یا پدر خانوار گزارش داده شده است. در برخی موارد پاسخگو 
سن یا تاریخ تولد دقیق اعضای خانوار را نمی دانسته و بدین جهت معلومات دقیق ارائه نشده است. 
در  و  دهند  می  گزارش  را  بخصوصی  سنین  غالبًا  پاسخگویان  یا  سروی کننده گان  مواردی،  چنین  در 
شویم.  می  مواجه  عددی  رجحان  یا  سنی  رجحان   ،)age heaping( سن  انباشت  مسئلۀ  با  نتیجه 

ارائه شده است.  ۱ جزئیات بیشتر در مورد کیفیت معلومات سنی والیت سمنگان در ضمیمۀ الف 

۳.7 ساختار سن

۳: هرم نفوس سمنگان، حمل ۱۳۹۴ شکل 
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می  سال   ۱7٬۵ سمنگان  نفوس  سن  میانه 
 ۱7( ملی  میانه سن  به  برابر  تقریبًا  که  باشد 
های  ولسوالی  بین  در   .)۱ )مربع  است  سال( 
سال   ۱6٬۸ از  سن  میانه  سمنگان،  والیت 
)روی دو آب( تا ۱۸٬۰ سال )دره صوف باال( 

است.  بوده  متغیر 

سن  میانه  یک  سمنگان  والیت  ذکور  نفوس 
نفوس  حالیکه  در  داشته  سال   ۱7٬7 مساوی 
)۱7٬۳ سال( داشت.  پائینتر  میانه سن  اناث 
این به معنی انست که مرد ها نسبت به همتا 
تقریبًا  امر  این  بودند  تر  مسن  شان  زن  های 
در همه ولسوالی ها صادق است به استثنای 
 ۱6٬۸( نخچیر  فیروز  ایبک.  و  نخچیر  فیروز 
سال( و روی دو آب )۱6٬6 سال( به ترتیب 
زنان  و  مردان  سنی  میانه  ترین  پایین  دارای 

باشند.  می 

باشد. جمعیت  می  نفوس  بودن  پیر  یا  بودن  جوان  چنان شاخص  هم  ۱۵ سال  زیر سن  نفوس  نسبت 
هایکه ۳۵ در صد یا بیشتر نفوس شان زیر سن ۱۵ سال است نفوس جوان تلقی میگردد. طوریکه در 
 ۴6٬۱ تا  ۴۲٬7 فیصد در دره صوف باال  از  ۱۵ سال  ۴ نشان داده شده، نسبت اطفال زیر سن  جدول 
دارای  سمنگان  های  ولسوالی  تمام  که  دهد  می  نشان  امر  این  است.  متغیر  آب  دو  روی  در  فیصد 

باشند.  نفوس بسیار جوان می 

۱7٬۵ سمنگان )۱۳۹۴(*

۱7٬۱ پروان )۱۳۹۳( *

۱7٬۱ کاپیسا )۱۳۹۳( *

۱7٬7 کابل )۱۳۹۲( *

۱6٬۳ غور )۱۳۹۱( *

۱۵٬۲ دایکندی )۱۳۹۱( *

۱6٬6 بامیان )۱۳۹۰( *

۱7٬۰ افغانستان **

۱: میانه سن مربع 

دموگرافیکی و  اقتصادی-اجتماعی  * سروی  منابع: 
** تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری )۱۳۹۱-۱۳۹۰(

زن مرد مرد و زن والیت/ولسوالی

۱7٬۳ ۱7٬7 ۱7٬۵ سمنگان

۱7٬۵ ۱7٬۴ ۱7٬۴ ایبک

۱6٬۸ ۱7٬۱ ۱6٬۹ حضرت سلطان

۱7٬7 ۱۸٬۰ ۱7٬۸ خرم و سرباغ

۱۸٬۲ ۱6٬۸ ۱7٬۵ فیروز نخچیر

۱6٬6 ۱7٬۰ ۱6٬۸ روی دو آب

۱7٬۲ ۱۸٬۰ ۱7٬6 دره صوف پایین

۱7٬۳ ۱۸٬7 ۱۸٬۰ دره صوف باال

۳: میانه سن نفوس به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ جدول 

سمنگان

۲۱



نسبت کهن 
ساالن به اطفال 6۵ و باالتر

گروپ سنی

6۴-۱۵ ۱۴-۰

مجموع ولسوالی

6٬7 ۲٬۹ ۵۲٬۹ ۴۴٬۲ ۱۰۰٬۰ سمنگان

7٬۰ ۳٬۱ ۵۳٬۰ ۴۳٬۹ ۱۰۰٬۰ ایبک

6٬۳ ۲٬۹ ۵۱٬6 ۴۵٬6 ۱۰۰٬۰ حضرت سلطان

۸٬۵ ۳٬7 ۵۳٬۰ ۴۳٬۳ ۱۰۰٬۰ خرم و سرباغ

6٬۹ ۳٬۰ ۵۳٬۲ ۴۳٬7 ۱۰۰٬۰ فیروز نخچیر

۵٬6 ۲٬6 ۵۱٬۳ ۴6٬۱ ۱۰۰٬۰ روی دو آب

6٬۱ ۲٬7 ۵۳٬۲ ۴۴٬۱ ۱۰۰٬۰ دره صوف پایین

6٬۹ ۳٬۰ ۵۴٬۴ ۴۲٬7 ۱۰۰٬۰ دره صوف باال

بر  نفوس کهن سال  تفکیک گروپ سن، نسبت  به  نفوس  توزیع فیصدی   :۴ جدول 

اطفال و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

تفکیک  به  باالتر  و  ساله   6۵ اشخاص  و  ساله   6۴ الی   ۱۵ افراد  های  نسبت  چنان  هم   ۴ جدول  در 
ولسوالی نشان داده شده است. گروپ سنی ۱۵ الی 6۴ ساله مخصوصآ در کشور های پیشرفته معموآل 
 ۵۲٬۹ 6۴ سال  الی   ۱۵ تمام والیت سمنگان گروپ سنی  برای  تلقی میگردد.  منحیث گروپ سنی کار 
فیصد مجموع نفوس را تشکیل میدهد. در سطح ولسوالی، این نسبت از ۵۱٬۳ فیصد در روی دو آب 

و ۵۴٬۴ فیصد در دره صوف باال متغیر است.

اگر اشخاص کهن سال )6۵ سال و باالتر( کمتر از ۱۰ در صد مجموع نفوس را تشکیل دهند، جمعیت 
مورد نظر جوان پنداشته می شوند. نسبت نفوس کهن سال برای والیت سمنگان در سال ۱۳۹۴ برابر 
۳٬7 فیصد در خرم و سرباغ  تا  ۲٬6 فیصد در روی دو آب  از  این نسبت  و  بوده است  ۲٬۹ فیصد  به 

است.  بوده  متغیر 

نسبت نفوس کهن سال بر اطفال یا نسبت اشخاص 6۵ ساله و باالتر بر تعداد اطفال زیر سن ۱۵ سال 
همچنان در جدول ۴ نشان داده شده این نسبت برای والیت سمنگان 6٬7 صد بوده و به معنی انست 
که در سال ۱۳۹۴ در سمنگان حدود 7 نفر کهن سال 6۵ ساله و باالتر در مقابل هر ۱۰۰ طفل زیر 
سن ۱۵ سال وجود داشته. این نسبت برای ولسوالی ها از ۵٬6 فیصد در روی دو آب تا ۸٬۵ فیصد در 

خرم و سرباغ متغیر می باشد. 

انکشاف  بر  نفوس  سن  ساختار  در  تغیرات  القوه  با  تاثیرات  نشانده  سن  لحاظ  از  وابستگی  نسبت 
اقتصادی اجتماعی بوده و معیار معمول دیگری جهت تحلیل ترکیب نفوس از لحاظ سن است. بخاطر 
سنی کار  گروه  از  ساله   6۴ الی   ۱۵ نفوس  اینکه  فرض  با  معمواًل  نسبت  این  المللی  بین  های  مقایسه 
نمایندگی میکند، محاسبه میشود. مشاهده شده است که جمعیت های جوان نسبت وابستگی مجموعی 

باالتر از ۱۰۰ دارند.

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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نسبت وابستگی کهن ساالن نسبت وابستگی اطفال نسبت وابستگی مجموعی ولسوالی

۵٬6 ۸۳٬۵ ۸۹٬۱ سمنگان

۵٬۸ ۸۲٬۹ ۸۸٬7 ایبک

۵٬۵ ۸۸٬۳ ۹۳٬۸ حضرت سلطان

6٬۹ ۸۱٬7 ۸۸٬6 خرم و سرباغ

۵٬7 ۸۲٬۲ ۸7٬۹ فیروز نخچیر

۵٬۱ ۸۹٬۸ ۹۴٬۸ روی دو آب

۵٬۰ ۸۲٬۹ ۸7٬۹ دره صوف پایین

۵٬۴ 7۸٬۵ ۸۴٬۰ دره صوف باال

جدول ۵: نسبت وابستگی از نظر سن به تفکیک ولسوالی: سمنگان،، حمل ۱۳۹۴

و  سمنگان  والیت  برای  وابستگی  نسبت   ۵ جدول 
دارای  سمنگان  میدهد.  نشان  آنرا  های  ولسوالی 
بوده که  صد  در   ۸۹٬۱ مجموعی  وابستگی  نسبت 
نسبت  و  صد  در   ۸۳٬۵ اطفال  وابستگی  نسبت  به 
شود.  می  تقسیم  در صد   ۵٬6 ساالن  وابستگی کهن 
این به معنی آنست که در سمنگان در مقابل هر۱۰۰ 
 ۸۹  )6۴ الی   ۱۵ )بین سنین  اشخاص سن کار  نفر 
طفل  باردوش   ۸۳ به  که  دارد  وجود  باردوش  نفر 
نسبت  میشود.  تقسیم  سال  باردوش کهن  شش  و 
وابستگی  نسبت  از  سمنگان  وابستگی  مجموعی 

)۲ پائینتراست. )مربع  ۱۰۴ به سطح ملی 

۹۴٬۸ فیصد  در سطح ولسوالی ها، روی دو آب با 
وابستگی  و  مجموعی  وابستگی  نسبت  ترین  بلند 
۸۹٬۸ فیصد داشت. در حالیکه  را در سطح  اطفال 
نسبت  ترین  پائین  فیصد   ۸۴٬۰ با  باال  صوف  دره 
وابستگی مجموعی و وابستگی اطفال )7۸٬۵ فیصد( 
وابستگی  نسبت  باالترین  سرباغ  و  خرم  داشت.  را 

کهن ساالن )6٬۹ فیصد( را دارا می باشد.

۸۹٬۱ سمنگان )۱۳۹۴(*

۹۰٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

۹۱٬۱ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۸۳٬۵ کابل )۱۳۹۲(*

۹6٬۰ غور )۱۳۹۱(*

۱۰۸٬۹ دایکندی )۱۳۹۱(*

۹6٬۳ بامیان )۱۳۹۰(*

۱۰۴٬۰ افغانستان**

مجموعی وابستگی  نسبت   :۲ مربع 

و دموگرافیکی  اجتماعی  اقتصادی  * سروی  منابع: 
-۱۳۹۰ پذیری  آسیب  و  خطرات  ملی  تحلیل   **

۱۳۹۱

سمنگان

۲۳



مساوی  متاهل  های  زن  مجموع  با  متاهل  های  مرد  مجموع  همسری،  چند  و  مهاجرت  نبود  در 
های  مرد  با  سنتی  بصورت  ها  خانم  زیرا  میکند،  فرق  سنی  به گروپ  نظر  ارقام  این  میباشد. گــــرچه 
بزرگتر از خود ازدواج میکنند. این رسم که زنان با مرد های مسن تر از خود ازدواج میکنند به تفاوت 
در توزیع حالت مدنی ذکور و اناث در سنین جوان منجر می شود. طوریکه در شکل ۴ و ۵ نشان داده 
شده به نظر میرسد که در سمنگان به این رسم عمل می شود. در میان مـــرد های ۲۰ الی ۲۴ ساله 
زنان  میان  در  حالیکه  در  میدهد.  تشکیل  را  فیصد   ۳7،6 انـد  بوده  متاهل  سروی  زمان  در  آنهائیکه 
الی   ۲۵ 6۹٬۸ در صد بسیار باالتر است. در گروپ سنی  درین گـــروپ سنی فیصدی مربوط در سطح 
7 مرد از هر ۱۰ مرد متاهل بودند. نسبت خانم هایکه  ۹ خانم از هر ۱۰ خانم، به مقایسه  ۲۹ ساله 
قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند ۰٬۲۳ فیصد بوده در حالیکه این رقم برای مرد ها 

صرف ۰٬۰۴ فیصد بود.

شکل های ۴ و ۵ همچنان نشان میدهد که در گروپ سنی 6۰ ساله و باالتر ۵7٬6 فیصد زن ها بیوه 
و ۴۱٬7 فیصد متاهل بودند. ارقام برای مرد ها درین گروپ سن باالترتیب ۹٬۸ فیصد و ۸۹٬7 فیصد 

است. این امر ممکن است به علت ازدواج مجدد مرد های مسن باشد.

۴.7 ترکیب نفوس از نظر حالت مدنی

شکل ۴: توزیع فیصدی نفوس ذکور به تفکیک  حالت مدنی و گروپ سن: سمنگان، 

حمل ۱۳۹۴

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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شکل ۵: توزیع فیصدی نفوس اناث به تفکیک حالت مدنی و سن: سمنگان، حمل 

۱۳۹۴

نمی  ارتباط  شان  ازدواج  اولین  در  مردان  و  زنان  سن  به  مستقیمًا  سوالی  هیچ  سروی  در  که  از آنجا 
ازدواج  ازدواج به عنوان معیار غیر مستقیم جهت سنجش میانه سن در  گرفت، میانه سن در هنگام 
اول تخمین شده است. میانه سن در هنگام ازدواج بر حسب جزئیات مربوط به وضعیت تأهل مردان 

و زنان بین سنینی ۱۵-۵۴ در هنگام اجرای سروی بدست آمده است.

شکل 6 نشان می دهد که آندسته از مردانی که قبل از سن ۵۰ سالگی ازدواج کرده اند، قبل از ازدواج 
میانه سن همسران  اند.  برده  بسر  در حالت مجردی  را  ۲۴٬۳ سال عمر شان  متوسط  به طور  رسمی، 
)زنان( آنها در هنگام ازدواج برابر به ۲۰٬۵ سال بوده است. این امر نشان می دهد که مردان، به طور 
سمنگان  های  ولسوالی  تمام  در  جنسیتی  الگوی  این  اند.  بوده  مجرد  زنان  از  بیشتر  سال   ۴ متوسط، 

مشاهده شده است. 

در  ترتیب  به  آب  دو  روی  و  پایین  دره صوف  در  ساکن  زنان  که  دهد  می  نشان   6 جدول  معلومات 
سنین ۱۸٬6 و ۱۸٬۸ سالگی ازدواج کرده اند و بدین لحاظ پایین ترین میانه سن در هنگام ازدواج را به 
۲۵٬۵ و  اند. برعکس، مردان ساکن در ایبک و فیروز نخچیر به ترتیب در سنین  خود اختصاص داده 
۲۵٬۲ سالگی ازدواج کرده اند و بدین لحاظ باالترین میانه دورۀ مجردی را به خود اختصاص داده اند.

سمنگان
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ولسوالی:  و  جنس  تفکیک  به  ازدواج  نخستین  هنگام  تجرد  وسطی  سن   :6 جدول 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

میانه سن هنگام نخستین ازدواج
والیت/ولسوالی

اناث ذکور

۲۰٬۵ ۲۴٬۳ سمنگان

۲۲٬۴ ۲۵٬۵ ایبک

۲۰٬۸ ۲۴٬7 حضرت سلطان

۲۱٬۴ ۲۴٬۸ خرم و سرباغ

۲۲٬۹ ۲۵٬۲ فیروز نخچیر

۱۸٬۸ ۲۳٬۸ روی دو آب

۱۸٬6 ۲۳٬۰ دره صوف پایین

۱۹٬۹ ۲۳٬۳ دره صوف باال

8. سواد
ملل متحد سواد را توانایی خواندن، نوشتن و فهمیدن یک جمله ساده در مورد زنده گی روزمره تعریف 
سفارش  متحد  ملل  باشد.  ها  زبان  از  یکی  هر  به  میتواند  شده  خوانده  یا  و  شده  نوشته  جمله  میکند. 
و  خواندن  توانایی  زیرا  باالتر جمع آوری شود  و  ساله   ۱۰ اشخاص  از  سواد  درمورد  معلومات  میکند 
به وقت ضرورت است. قابل تذکر  انکشاف آن  یا جهت  بوده  نوشتن مستلزم چند ســال مکتب رفتن 

است که در سروی ها جواب ارائــه شده در مورد سواد پذیرفته میشود.

در سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴ سمنگان سوال در مورد اینکه عضو خانوار نمونه 
و  ساله   ۵ اعضای  برای  میتواند  فهمیده  و  نوشته  خوانده،  ها  لسان  از  یکی  هر  به  را  ساده  جمله  یک 
باالتر خانوار پرسیده شده. میزان های سواد برای نفوس ۱۰ ساله و باالتر، ۱۵ ساله و باالتر و گروپ 

سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله  در جدول 7 ارائه گردیده.

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۲6



ولسوالی:  و  عمده  سنی  تفکیک گروپ  به  زنان  و  مردان  سواد  میزان   :7 جدول 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

۱۵ الی ۲۴ ساله ۱۵ ساله و باالتر ۱۰ ساله و باالتر

نسبت ولسوالی
زن به 

مرد
زن مرد مرد 

و زن

نسبت 
زن به 

مرد
زن مرد مرد و 

زن

نسبت 
زن به 

مرد
زن مرد مرد 

و زن

۵7٬۰ ۳۱٬6 ۵۵٬۴ ۴۳٬۴ ۴۰٬6 ۱6٬۲ ۳۹٬۹ ۲۸٬۳ ۴۹٬۹ ۲۱٬۵ ۴۳٬۱ ۳۲٬6 سمنگان

6۹٬۰ ۴7٬۱ 6۸٬۲ ۵7٬۵ ۵۱٬۲ ۲۵٬۹ ۵۰٬۵ ۳۸٬۲ ۵۹٬6 ۳۲٬۵ ۵۴٬6 ۴۳٬6 ایبک

۳۵٬۱ ۱۳٬۰ ۳7٬۱ ۲۵٬6 ۲۴٬۲ ۵٬۹ ۲۴٬۵ ۱۵٬۵ ۳۴٬۱ ۹٬۳ ۲7٬۳ ۱۸٬6 حضرت سلطان

7۲٬۹ ۴6٬۰ 6۳٬۱ ۵۴٬۲ ۵۱٬۵ ۲۲٬۱ ۴۲٬۹ ۳۲٬۵ 6۲٬۲ ۲۹٬۹ ۴۸٬۰ ۳۹٬۰ خرم و سرباغ

۵۸٬7 ۴۴٬6 7۵٬۹ ۵۹٬۴ ۴۵٬۴ ۲۳٬۴ ۵۱٬۵ ۳7٬۱ ۵۴٬6 ۳۲٬۳ ۵۹٬۱ ۴۵٬6 فیروز نخچیر

۳۵٬۱ ۱۹٬۱ ۵۴٬۴ ۳6٬۲ ۲۲٬۲ ۸٬۴ ۳7٬۸ ۲۳٬۵ ۳۱٬۵ ۱۲٬۸ ۴۰٬۵ ۲7٬۱ روی دو آب

۱6٬۲ ۵٬۲ ۳۲٬۳ ۱۸٬۰ ۱۱٬7 ۳٬۰ ۲۵٬۴ ۱۴٬۵ ۱۵٬۴ ۴٬۰ ۲۵٬7 ۱۵٬۲ دره صوف پایین

6۹٬۱ ۴۳٬7 6۳٬۲ ۵۳٬7 ۴7٬۵ ۲۲٬۰ ۴6٬۳ ۳۴٬۹ ۵۸٬۹ ۲۹٬6 ۵۰٬۳ ۴۰٬6 دره صوف باال

والیت سمنگان با میزان باسوادی ۳۲٬6 
با  مقایسه  در  و  غور  از  بعد  فیصدی، 
سروی  پوشش  تحت  که  والیاتی  دیگر 
است که  والیتی  دومین  اند،  گرفته  قرار 
پایین ترین میزان سواد را دارا می باشد، 
به  برابر  مردان  سواد  میزان   .)۳ )مربع 
میزان  برابر  دو  که  است  فیصد   ۴۳٬۱
ولسوالی  سطح  در  باشد.  می  زنان  سواد 
 ۱۰ سنین  بین  مردان  سواد  میزان  ها، 
سال و باالتر از ۲۵٬7 فیصد در دره صوف 
نخچیر  فیروز  در  فیصد   ۵۹٬۱ تا  پایین 
متغیر است. برعکس، میزان سواد زنان 
ولسوالی  در  باالتر  و  ۱۰ سال  بین سنین 
ایبک )۳۲٬۵ فیصد( در باالترین حد خود 
و در ولسوالی دره صوف پایین )۴٬۰( در 

پایین ترین حد خود قرار داد.

۳۲٬6 سمنگان )۱۳۹۴(

۵۲٬۲ کاپیسا )۱۳۹۳( 

۴۴٬۹ پروان )۱۳۹۳(

۵۹٬6 کابل )۱۳۹۲(

۲6٬۰ غور )۱۳۹۱(

۴۳٬6 دایکندی )۱۳۹۱(

۳۸٬۱ بامیان )۱۳۹۰(

مربع ۳: نسبت سواد افراد ۱۰ ساله و باالتر

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  منبع: سروی 

سمنگان

۲7



خالی قابل مالحظه بین میزان سواد ذکور و اناث وجود دارد که در نسبت اناث بر ذکور در جدول 7 
انعکاس یافته است. مــیزان ســواد زنان و مردان در سطح والیت ۵۰ زن باسواد در مقابل هر ۱۰۰ 
زنان داشته، همچنان  برای  را  ترین میزان سواد  پائین  پایین که  باسواد وجود داشت. دره صوف  مرد 

پائین ترین نسبت سواد اناث بر ذکور را دارا می باشد، طوریکه این نسبت برار به ۱۵ زن 

سنی  در گروه  باسواد  مرد   ۱۰۰ هر  در  سواد  با 
نظر  از  ایبک که  باشد.  از آن می  باالتر  و  ۱۰ ساله 
دوم  مکان  در  زنان  سواد  میزان  باالترین  داشتن 
قرار دارد، از سوی دیگر باالترین نسبت سواد زنان 
به مردان را به خود اختصاص می دهد: 6۰ زن در 

هر ۱۰۰ مرد.

 ۱۰ نفوس  برای   7 میزان های سواد که در جدول 
های  میزان  به  نظر  شده  داده  نشان  باالتر  و  ساله 
سنجش شده برای نفوس ۱۵ ساله و باالتر منحیث 
نفوس ریفرنس باالتر است. این نکته نشان می دهد 
که میزان سواد بخصوص در گروه سنی ۱۰ الی ۱۴ 
یافته است. معلومات همچنین نشان  افزایش  سال 
می دهد که تفاوت میان میزان سواد مردان و زنان 
کاهش یافته است: نسبت زن به مرد در گروه سن 
۱۵ سال و باالتر از آن برابر به ۴۰٬6 می باشد که 
از رقم مربوط به گروه سنی ۱۰ سال و باالتر )۴۹٬۹( 

تر است.   پایین 

میزان سواد برای نفوس ۱۵ ساله و باالتر برای هر 
و  فیصد   ۳۹٬۹ ذکور  برای  فیصد،   ۲۸٬۳ جنس  دو 
۱6٬۲ فیصد بود. این ارقام نظر به رقم  برای اناث 
 ۴۵٬۴( ملی(  سطح  در  عمومی  سواد  )میزان   ۳۱٬۴
فیصد برای ذکور و ۱7 فیصد برای اناث( پایین تر 

است. )ادارۀ مرکزی احصائیه، ۱۳۹۴(

اناث ذکور

۳۱٬6 ۵۵٬۴ سمنگان )۱۳۹۴(*

۴۸٬۳ ۸6٬۳ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۳۵٬7 7۸٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

6۸٬۴ ۸۳٬۳ کابل )۱۳۹۲(*

۱۵٬۸ ۴۲٬۰ غور )۱۳۹۱(*

۴6٬۵ 67٬۲ دایکندی )۱۳۹۱(*

۳۴٬۱ 6۱٬6 بامیان )۱۳۹۰(*

۳۲٬۱ 6۱٬۹ افغانستان**

سنی  گروه  در  سواد  میزان   :۴ مربع 

۲۴-۱۵

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  *سروی  منابع: 
** تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری۱۳۹۱-۱۳۹۰ 

جوان(  )نفوس  ساله   ۲۴ الی   ۱۵ در گروپ سن  را  اناث  و  ذکور  برای  سواد  میزان  همچنان   7 جدول 
نشان میدهد . عالوتآ این جدول نسبت سواد زنان بر مردان در این گروپ سنی را به تفکیک ولسوالی 
ارتقای  یعنی  هزاره،  انکشافی  اهداف   ۳ هدف  های  شاخص  از  یکی  نسبت  این  میدهـــــد.  نشان 
مردان  بر  زنان  سواد  نسبت  سنی،  این گروپ  در  میباشد.  زنان  ساختن  توانمند  و  جنسیت  تســـاوی 
برابر به ۵7 فیصد بوده و دو پنجم آنها با سواد بودند. یک نفر از هر دو نفر مرد جوان و سه نفر در 

هر ۱۰ زن جوان با سواده بوده اند. 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۲۸



هر  باسواد  جوان  زن  سرباغ(  و  )خرم   7۳ به  پایین(  )دره صوف   ۱6 از  نسبت  این  ولسوالی  در سطح 
بلند ترین میزان سواد ذکور )7۵٬۹ فیصد( را دارا  ۱۰۰ مرد جوان باسواد متغیر است. فیروز نخچیر 
می باشد و ولسوالی ایبک با 6۸٬۲ فیصد در مکان بعدی قرار می گیرد. ایبک همچنین باالترین میزان 
سواد زنان جوان )۴7٬۱ فیصد( را دارا بوده و ولسوالی خرم و سرباغ با ۴6 فیصد در مکان بعدی قرار 
می گیرد. در دره صوف پایان، هم میزان سواد مردان جوان )۳۲٬۳ فیصد( و هم میزان سواد زنان جوان 

)۵٬۲ فیصد( در پایین ترین حد خود قرار دارد.

اختالف شدید در میزان سواد در بین دره صوف پایین و دره صوف باال در تمام گروپ های سنی، که 
در جدول 7 نشان داده شده است، ناشی از آن است که مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه ها در چندین 
و  متوسطه  ابتدایی،  مکاتب  دارای  جات  قریه  نسبت  باشد.  می  موجود  باال  صوف  درۀ  قریۀ  و  ساحه 
این ارقام در درۀ  ۱۲٬۴ فیصد می باشد، در حالیکه  ۱۴٬۹ و   ،۱6٬۱ لیسه در دره صوف باال به ترتیب 
صوف پایین به ترتیب برابر به ۸٬۲، ۵٬۴ و ۲٬7 فیصد می باشند )ادارۀ مرکزی احصائیه، جداول منتشر 

نشده، ۱۳۹۴(.

شکل 6: میزان سواد به تفکیک گروپ سنی و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان

۲۹



سواد  میزان  این  استنباط گردد.   6 شکل  از  میتواند  اخیر  سالهای  در  سمنگان  سواد  میزان  در  بهبود 
برای گروپ سنی ۱۰ الی ۲۴ ساله برای ذکور و اناث به اندازه  قابل مالحظه نظر به سایر گروپ های 
سنی باالتر است. میزان سواد برای ذکور و اناث در گروپ سنی ۲۰ الی ۲۴ ساله پائینتر از این میزان 
باالتر است.  تر،  به گروپ های مسن  اما بصورت قابل مالحظه نظر  اســت،  برای گروپ های جوانتر 
میزان های ثبت شده برای این گروپ های مسن تر، که مشابه اند، نشان میدهد که طی سالهای اخیر 
نشان  مکتب  نفوس سن  سواد  بلند  نسبتًا  میزان  است.  نیامده  بعمل  نفوس  ســــواد  وضع  در  بهبودی 
دهندۀ بهبود در سیستم تعلیم و تربیه سمنگان و سهم گیری باالی نفوس جوان در مکتب در سالهای 

است. اخیر 

شکل 6 همچنین نشان می دهد که کاهش قابل مالحظه در تفاوت میان سطح تعلیم زن و مرد جوان 
از گروه  بیشتر  برابر  دو  سالگی   ۲۹-۲۵ سنی  گروه  در  اختالف  این  است.  صورت گرفته  سمنگان  در 

سنی ۱۰-۱۴ سالگی )۱۲٬۴ فیصد( می باشد.

مورد  در  ارقام  توسط آزمایش  و  است.  افراد  توسط  تعلیمی  شده  تکمیل  سطح  بلندترین  تعلیم  سطح 
فرد  یک  زمانیکه  باالتر،  و  ساله   ۲۵ اشخاص  توسط  شده  تکمیل  تعلیمی  سطح  یا  صنف،  ترین  بلند 
مخلتفه  های  درجه  یا  سطوح  و  لسانس،  از  قبل  موسسات  در  سهمگیری  یا  مکتب  عادی  بصورت 
تحصیلی )یعنی بکلوریا، لیسانس، ماستری و دوکتورا( ارزیابی میگردد. جداول ۸-۱۰ بلندترین صنف 
باالترتیب توسط مجموع نفوس، ذکور و اناث که در سنین ۲۵ سالگی  یا سطح تعلیمی تکمیل شده را 

و باالتر قرار داشتند برای سمنگان و ولسوالی های آن نشان میدهــــد.

تعلیم 9. سطح 

تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی و 

تحصیالت عالی
صنوف ۱۲-۱۰ صنوف ۹-7 صنوف 6-۱ بدون تعلیم والیت/ولسوالی

۲٬۵ ۳٬۸ ۲٬۴ ۵٬۳ ۸6٬۰ سمنگان

۵٬7 ۵٬۹ ۳٬7 7٬۱ 77٬۵ ایبک

۰٬7 ۱٬7 ۱٬۰ ۳٬6 ۹۳٬۰ حضرت سلطان

۲٬۳ ۳٬۲ ۲٬۴ ۸٬۱ ۸۴٬۰ خرم و سرباغ

۲٬۱ ۲٬۲ ۳٬۴ ۱۱٬۳ ۸۱٬۰ فیروز نخچیر

۱٬۵ ۳٬۱ ۱٬۴ ۴٬۰ ۸۹٬۹ روی دو آب

۰٬۴ ۲٬7 ۰٬7 ۱٬۱ ۹۵٬۱ دره صوف پایین

۱٬۵ ۳٬۹ ۳٬۴ 6٬6 ۸۴٬6 دره صوف باال

تفکیک  به  باالتر  و  ۲۵ ساله  و مرد(  )زن  نفوس  توزیع فیصدی مجموع   :۸ جدول 

باالترین صنف تکمیل شده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۳۰



نرفته  مکتبی  به هیچ  زمان سروی  در  باالتر سمنگان  و  ۲۵ ساله  فیصد ساکنین   )۸6( هشتاد و شش 
این فیصدی  برای ذکور   .)۸ اند )جدول  را تکمیل نکرده  یا درجه  به مکتب رفته ولی هیچ صنفی  یا  و 

77٬6 در صد )جدول ۹( و برای اناث ۹۵٬۲ در صد بوده است )جدول ۱۰(.

به طور عمومی، مردان ساکن در درۀ صوف پایین از سطح تعلیم پایین تر نسبت به مردان ساکن در 
دیگر ولسوالی ها برخوردارند، طوریکه ۹ نفر از هر ۱۰ نفر در این ولسوالی به مکتب نرفته اند و یا در 

مکتب بوده اند ولی صنف اول را تکمیل ننموده اند.

در میان مردان، افرادیکه در صنوف ۱۰-۱۲ و باالتر یا تحصیالت عالی حضور داشتند فیصدی بسیار 
پائین را تشکیل میدهند )۱۰٬۲ فیصد(. در ایبک، در بین مرد های ۲۵ ساله و باالتر، ۱۸٬۳ فیصد در 
اند. خرم و سرباغ  تکمیل کرده  یا  و تحصیالت عالی حضور داشته  تعلیمات مسلکی   ،۱۲-۱۰ صنوف 
می  قرار  بعدی  های  مکان  در  فیصد   ۸٬۱ با  باال  دره صوف  و  فیصد   ۸٬۸ با  آب  دو  روی  فیصد،   ۹٬۰
گیرند، در حالیکه در ولسوالی های باقیمانده کمتر از ۸ فیصد افراد حداقل دهم را تکمیل نموده اند.

 
زنان در سمنگان بمقایسه مرد ها کمتر احتمال داشته به مکتب بروند جائیکه نه دهم زنان ۲۵ ساله 
باالتر  و  ۲۵ ساله  زنان  تقریبًا همه   .)۱۰ اند )جدول  نکرده  تکمیل  را  یی  یا درجه  باالتر هیچ صنف  و 
به  فیصد(   ۹۸٬۹( آب  دو  روی  و  فیصد(   ۹۸٬۹( سلطان  فیصد(، حضرت   ۹۹٬۴( پایین  دره صوف  در 

اند. نرفته  مکتب 

تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی و 

تحصیالت عالی
صنوف ۱۲-۱۰ صنوف ۹-7 صنوف 6-۱ بدون تعلیم والیت/ولسوالی

۳٬۹ 6٬۳ ۳٬۸ ۸٬۴ 77٬6 سمنگان

۸٬۵ ۹٬۸ ۵٬۸ ۱۰٬۸ 6۵٬۱ ایبک

۱٬۲ ۳٬۱ ۱٬۸ 6٬۵ ۸7٬۳ حضرت سلطان

۳٬۸ ۵٬۲ ۴٬۲ ۱۲٬۵ 7۴٬۴ خرم و سرباغ

۳٬۸ ۳٬۹ ۵٬۰ ۱۸٬۹ 6۸٬۳ فیروز نخچیر

۲٬۹ ۵٬۹ ۲٬6 7٬۱ ۸۱٬۵ روی دو آب

۰٬7 ۴٬۹ ۱٬۱ ۱٬۹ ۹۱٬۴ دره صوف پایین

۲٬۴ ۵٬7 ۵٬۵ ۱۰٬۳ 76٬۱ دره صوف باال

جدول ۹: توزیع فیصدی نفوس ذکور ۲۵ ساله و باالتر به تفکیک بلندترین  صنف 

تکمیل شده و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان

۳۱



تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی و 

تحصیالت عالی
صنوف ۱۲-۱۰ صنوف ۹-7 صنوف 6-۱ بدون تعلیم والیت/ولسوالی

۱٬۰ ۱٬۰ ۰٬۸ ۱٬۹ ۹۵٬۲ سمنگان

۲٬۸ ۲٬۰ ۱٬6 ۳٬۳ ۹۰٬۴ ایبک

۰٬۱ ۰٬۲ ۰٬۲ ۰٬6 ۹۸٬۹ حضرت سلطان

۰٬۸ ۱٬۱ ۰٬6 ۳٬۵ ۹۴٬۱ خرم و سرباغ

۰٬۴ ۰٬6 ۱٬۸ ۳٬۸ ۹۳٬۴ فیروز نخچیر

۰٬۰ ۰٬۲ ۰٬۲ ۰٬7 ۹۸٬۹ روی دو آب

۰٬۱ ۰٬۲ ۰٬۲ ۰٬۳ ۹۹٬۴ دره صوف پایین

۰٬۳ ۱٬7 ۰٬۹ ۲٬۱ ۹۵٬۰ دره صوف باال

تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی و 

تحصیالت عالی
صنوف ۱۲-۱۰ صنوف ۹-7 صنوف 6-۱ بدون مکتب والیت/ولسوالی

۲٬۵ ۳٬۸ ۲٬۴ ۵٬۳ ۸6٬۰ سمنگان )۱۳۹۴(

6٬۴ ۱۰٬6 ۵٬۵ ۸٬۳ 6۹٬۳ کاپیسا )۱۳۹۳(

۴٬۳ ۹٬۱ ۵٬۲ 6٬۸ 7۴٬6 پروان )۱۳۹۳(

۹٬۹ ۱6٬6 7٬۲ ۸٬6 ۵7٬7 کابل )۱۳۹۲(

۰٬6 ۲٬۸ ۱٬۹ ۱٬۴ ۹۳٬۲ غور )۱۳۹۱(

۰٬7 ۳٬۵ ۴٬۱ ۳٬۲ ۸۸٬۵ دایکندی)۱۳۹۱(

۰٬6 ۳٬۳ ۲٬۴ ۲٬۳ ۹۰٬۲ بامیان )۱۳۹۰(

جدول ۱۰: توزیع فیصدی نفوس اناث ۲۵ ساله و باالتر به تفکیک بلندترین درجه/ 

صنف تکمیل شده و ولسوالی : سمنگان، حمل ۱۳۹۴

تکمیل شده  بلندترین صنف   :۵ مربع 

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  منبع: سروی 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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مقایسۀ ارقام مربوط به باالترین صنف تکمیل شده در سمنگان، کاپیسا، پروان، کابل، غور و دایکندی 
تعلیمات  به  باالتر، ساکن در سمنگان، که  و  ۲۵ ساله  افراد  ۵ نشان داده شده است. نسبت  در مربع 
تخنیکی و مسلکی و تحصیالت عالی رسیده اند، نسبت به غور، بامیان و دایکندی باالتر اما نسبت به 

کاپیسا، پروان و کابل پایین تر می باشد. 

اناث ذکور

۴6٬۲ ۵7٬۸ سمنگان )۱۳۹۴(*

6۲٬۰ ۸۳٬۴ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۵۱٬۲ 7۹٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

6۰٬۴ 7۴٬۴ کابل )۱۳۹۲(*

۳۲٬۱ ۴۵٬7 غور )۱۳۹۱(*

6۱٬۴ 6۵٬7 دایکندی )۱۳۹۱(*

۵۳٬۳ ۵۹٬۵ بامیان )۱۳۹۰(*

۴۸٬۰ 6۴٬۰ افغانستان **

مکاتب  در  حضور  خالص  میزان   :6 مربع 

ابتدایی

و دموگرافیکی اجتماعی  اقتصادی  * سروی  منابع: 
** تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری ۱۳۹۱-۱۳۹۰

ابتدائی  مکاتب  در  حضور  خالص  میزان 
لیسه  )صنف۹-7(  متوسطه  )صنف6-۱(، 
ارائه گردیده   ۱۱ جدول  در  )صنف۱۲-۱۰( 
رسمی  سن  اطفال  های  نسبت  ها  این  است. 
-۱۵ ابتدائیه،  مکتب  برای   7-۱۲( مکتب، 

۱۸-۱6برای  و   متوسطه  مکتب  برای   ۱۳
تخمینی  بصورت  میباشد.  لیسه(  مکتب 
والیت  در  ساله   ۱۲ الی   7 طفل   ۴۳٬۰۰۰
ابتدائی  مکتب  به  سروی  زمان  در  سمنگان 

داشتند حضور 
 هشت هزار طفل ۱۳ الی ۱۵ ساله به مکاتب 
متوسطه و حدود شش هزار طفل ۱6 الی ۱۸ 
اساس  به  داشتند.  حضور  ها  لیسه  در  ساله 
مکاتب  در  حضور  خالص  میزان  ارقام  این 
فیصد   ۲۳٬۹ ابتدایی،  مکاتب  در  فیصد   ۵۲٬۲
لیسه  در  فیصد   ۱۵٬۵ و  متوسطه  مکاتب  در 
ها می باشد. میزان خالص حضور در مکاتب 
در سطح والیت سمنگان پایین تر از فیصدی 

ملی )۵6٬۸ فیصد( می باشد. 

میزان های حضور خالص در مکاتب برای پسران در همه سطوح نظر به دختران باالتر است. نسبت 
دختران بر پسران با افزایش سطح تعلیمی کاهش می یابد. در والیت سمنگان در مقابل هر ۱۰۰ پسر 
تعلیمی  این سطح  ۸۰ دختر در عین گروپ سنی در  ابتدائی حضور دارد  ۱۲ ساله که در مکتب  الی   7
وجود دارد. در سطح لیسه، این نسبت تنها برابر به ۵۹ دختر بین سنین ۱6 الی ۱۸ سال در هر ۱۰۰ 

پسری می باشد که در مکاتب لیسه درس می خوانند. 

ترین نسبت  بلند  را داشت همچنان  به مردان  زنان  ترین نسبت سواد  بلند  ولسوالی خرم و سرباغ که 
)۹7٬۴ فیصد( حضور خالص اناث بر ذکور را در همه سطوح دارا بود. از نظر حضور در مکاتب ثانوی 

دره صوف باال بلندترین نسبت زن بر مرد )۸۹٬۴( را ثبت کرده است.

صرف  است.  پائینتر  بسیار  سطوح  دیگر  بمقایسه  خالص  حضور  نسبت  عالی  تحصیالت  سطح  برای 
۴۳ اناث ۱۹-۲۴ ساله در مقابل هر ۱۰۰ ذکور در بخش های مسلکی، تخنیکی، لسانس، ماستری و 
اناث را در مقابل ۱۰۰ ذکور ۲۴-۱۹  بلند ترین نسبت حضور خالص  ایبک  دوکتورا حضور داشتند. 
ساله گزارش داده است )6۲ زن در هر ۱۰۰ مرد(، در حالیکه دره صوف پایین به شکل پیوسته پایین 

ترین نسبت زن به مرد را در تمام سطوح به خود اختصاص داده است.

است،  بلندتر  غور  والیت  به  نسبت  سمنگان  زنان  و  مردان  میان  در  مکتب  در  خالص  میزان حضور 
تر  پایین  ارقام ملی  با  مقایسه  در  و همچنین  این سروی  پوشش  با سایر والیات تحت  مقایسه  در  اما 

می باشد. )مربع 6(.

سمنگان

۳۳



ت 
صیال

سلکی و تح
تخنیکی و م

عالی: ۱۳ و باالتر )سنین ۱۹-
)۲۴

ف ۱۰-۱۲ )سنین 
صنو

سه: 
لی

)۱۸-۱6 
ف 7-۹ )سنین 

صنو
متوسطه: 

)۱۵-۱۲
ف ۱-6 )سنین ۱۲-7(

صنو
ابتدایی: 

ت
سوالی/والی

ول
زن به 

مرد
زن

مرد
مرد و 

زن
زن به 

مرد
زن

مرد
مرد و 

زن
زن به 

مرد
زن

مرد
مرد و 

زن
زن به 

مرد
زن

مرد
مرد و 

زن

۴۳٬۴
۴٬۲

۹٬7
7٬۰

۵۹٬۳
۱۱٬7

۱۹٬7
۱۵٬۵

6۹٬۵
۱۹٬۵

۲۸٬۱
۲۳٬۹

7۹٬۹
۴6٬۲

۵7٬۸
۵۲٬۲

سمنگان

6۲٬۴
۱۰٬۴

۱6٬7
۱6٬7

76٬۳
۲۳٬۲

۳۰٬۴
۲6٬6

76٬7
۳۰٬۸

۴۰٬۲
۳۵٬6

۸۵٬۰
۵7٬۲

67٬۳
6۲٬۴

ک
ایب

۱۲٬۱
۰٬6

۵٬۳
۳٬۱

۳۰٬۸
۲٬6

۸٬۴
۵٬۵

۳۹٬۴
۵٬۱

۱۲٬۸
۹٬۱

6۹٬۹
۳۰٬۴

۴۳٬۵
۳7٬۱

ت سلطان
ضر

ح

۴۳٬6
۴٬۱

۹٬۴
6٬7

۵۳٬۵
۱۳٬۱

۲۴٬۵
۱۸٬۴

7۳٬۴
۲۲٬۸

۳۱٬۱
۲7٬۱

۹7٬۴
7۴٬۵

76٬۵
7۵٬۵

خرم و سرباغ

۱۹٬۸
۱٬۸

۸٬۹
۵٬۱

۳۱٬7
6٬۸

۲۱٬۴
۱۳٬۵

7۰٬۸
۲7٬۱

۳۸٬۳
۳۳٬۴

7۹٬6
6۰٬6

76٬۲
6۸٬7

فیروز نخچیر

۱٬۵
۰٬۱

6٬۰
۳٬۳

۱7٬6
۲٬7

۱۵٬۴
۸٬7

۲۵٬۵
6٬۲

۲۴٬۲
۱۵٬۳

6۹٬۱
۴۰٬۲

۵۸٬۲
۴۹٬7

ب
روی دو آ

۰٬۰
۰٬۰

۲٬۴
۱٬۲

۱7٬۴
۱٬۰

۵٬6
۳٬۰

۲۲٬۴
۲٬۳

۱۰٬۱
6٬۴

۴۳٬۵
۱۲٬7

۲۹٬۲
۲۱٬۳

ف پایین
صو

دره 

۲۹٬۲
۳٬۱

۱۰٬6
7٬۱

7۱٬۴
۱6٬۰

۲۲٬۴
۱۹٬۰

۸۹٬۴
۳۱٬۱

۳۴٬7
۳۲٬۸

۸۸٬۰
6۴٬7

7۳٬6
6۹٬۳

ف باال
صو

دره 

س، سطح تعلیم و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴
ک جن

ب به تفکی
ضور در مکت

ص ح
ی خال

ت ها
جدول ۱۱: نسب
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شکل های 7 و ۸ نفوس ذکور و اناث 7 الی ۲۴ ساله را که در زمان سروی در مکتب حضور نداشتند 
بین سنین  باشنده سمنگان  ۱۲۹٬۰۰۰ جوان  تفکیک صنف/درجه تکمیل شده نشان میدهــد. حدود  به 
حضور  مکتب  در  ســـروی  زمان  در  اناث  نفر   7۱٬۰۰۰ و  ذکـور  نفر   ۵۸٬۰۰۰ از  متشکل   ۲۴ الی   7
نداشتند. اکثریت عظیم نفوس خارج از مکتب هیچ گاه در مکتب حضور نداشته، اگر حضور هم داشته 
هیچ صنف را تکمیل نکرده اند. برای والیت سمنگان 76٬۳ در صد ذکور 7 الی ۲۴ ساله که در زمان 
سروی هیچ گاه در مکتب حضور نداشته و اگر حضور هم داشته  کدام صنف را تکمیل نکرده اند. در 
فیصدی  بزرگترین  پایان  دره صوف  بود.  در صد   ۸7٬۱ رقم  این  اناث شان  های  همتا  بین  در  حالیکه 
نکرده  تکمیل  را  نداشته و صنفی  را که در مکتب حضور  ۲۴ ســاله  الی   7 نفوس ذکور  )۹۱٬6 فیصد( 

دارا میباشد. در بین اناث این نسبت همچنان بلند ترین بود )۹۸٬۲ فیصد(.

شکل 7: توزیع فیصدی نفوس مردان 7-۲۴ ساله که در زمان سروی در مکتب حضور 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل  و  تکمیل شده  بلندترین صنف  تفکیک  به  نداشتند 

سمنگان

۳۵



حضور  مکتب  در  سروی  زمان  در  ساله که   ۲۴ الی   7 اناث  فیصدی  توزیع   :۸ شکل 

۱۳۹۴ و ولسوالی: سمنگان، حمل  ترین صنف تکمیل شده  بلند  تفکیک  به  نداشتند 

مهاجرت  .10
هر چند اکثر نفوس سمنگان غیر مهاجر هستند، حدود ۵۸٬۰۰۰ باشنده این والیت مهاجر می باشند. 
مهاجر  از  منظور  دهند.  می  تشکیل  را  سمنگان  عمومی  نفوس  فیصد   ۱۲٬۵ مهاجرین  وصف،  این  با 
کسی است که حداقل شش ماه قبل از انجام سروی در جای دیگر یعنی در یکی دیگر از ولسوالی های 
نفوس  بین  در  مربوط  فیصدی  اند.  بوده  ساکن  کشور  از  خارج  در  یا  والیات کشور  دیگر  یا  سمنگان 
بیشترین  ایبک  ولسوالی  است.  بوده  باالتر  در صد(   ۸٬۴( اناث  نفوس  به  نسبت  در صد(   ۱6٬۳( ذکور 

نفوس مهاجرین را داشت )شکل۹(.

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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محل  از  غیر  محل  در  بیشتر  یا  ماه  شش  مدت  برای  نفوسیکه  نسبت   :۹ شکل 

ولسوالی:  و  جنس  تفکیک  به   اند  داشته  اقامت  سروی  زمان  در  شان  اقامت 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

شکل ۱۰ توزیع نفوس مهاجرین در هر ولسوالی به مجموع تعداد مهاجرین در 7 ولسوالی مورد نظر را 
نشان می دهد. ایبک با جای دادن ۴۰٬۲ فیصد از مجموع مهاجرین در مکان اول قرار می گیرد. سپس 
۲٬7 فیصد  ۱7٬۵ فیصد در مکان بعدی قرار می گیرد، در حالیکه فیروز نخچیر تنها  با  دره صوف باال 
به دره صوف  باال بودن میزان ورود مهاجرین  را به خود اختصاص می دهد.  مجموع مهاجرین والیت 
زمینه  وجود  به  توان  می  را  ایبک،  از  غیر  به  ها،  ولسوالی  با سایر  مقایسه  در  پایین  دره صوف  و  باال 

های اشتغال در صنعت معدن نسبت داد.

سمنگان

۳7



شکل ۱۰: توزیع  فیصدی نفوسیکه برای مدت شش ماه یا بیشتر در محل غیر از محل 

اقامت شان در زمان سروی اقامت داشته اند به تفکیک ولسوالی:سمنگان،حمل ۱۳۹۴

اقامت  اقامت شان در زمان سروی  از محل  نفوسیکه در محل غیر  ۱۲: نسبت  جدول 

اقامت قبلی و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ اند به تفکیک محل  داشته 

اکثر  ایبک،  در  دهد.  می  نشان  قبلی  والیت  یا  ولسوالی  تفکیک  به  را  مهاجر  افراد  تعداد   ۱۲ جدول 
از  اند )۳۱٬۹ فیصد(.  از خارج آمده  بعدی  و در مرتبۀ  از دیگر ولسوالی های )۴۲٬۸ فیصد(  مهاجرین 

میان افرادی که از خارج آمده اند، 66٬۴ فیصد در پاکستان و ۲۰٬۴ فیصد در ایران بوده اند. 

در اکثر ولسوالی های سمنگان، باالترین نسبت مهاجرین را کسانی تشکیل می دهند که از خارج آمده 
فیصد(   ۴6٬۱( فیصد(، حضرت سلطان   ۵۲٬۵( و سرباغ  )۵۵٬۹(، خرم  نخچیر  فیروز  در  نکته  این  اند. 
و دره صوف باال )۴۱٬۹ فیصد( صادق است. در دره صوف پایین )۴۹٬۲ فیصد( و روی دو آب )۴۵ 

از والیات همجوار می باشد. فیصد(، محل مبدأ اصلی مهاجرین عبارت 

خارج والیات دیگر والیات همجوار۲ دیگر ولسوالی های 
سمنگان ولسوالی

۳۱٬۹ ۱۰٬۲ ۱۵٬۱ ۴۲٬۸ ایبک

۴6٬۱ ۱۰٬۰ ۱۹٬۹ ۲۴٬۰ حضرت سلطان

۵۲٬۵ ۱۵٬۵ ۱7٬7 ۱۴٬۴ خرم و سرباغ

۵۵٬۹ 6٬۱ ۲۵٬۹ ۱۲٬۱ فیروز نخچیر

۲۴٬7 ۲۰٬6 ۴۵٬۰ ۹٬7 روی دو آب

۱۸٬۸ ۲۱٬۸ ۴۹٬۲ ۱۰٬۲ دره صوف پایین

۴۱٬۹ ۲۱٬6 ۳۰٬۲ 6٬۳ دره صوف باال
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جدول ۱۳ ارقام در مــورد طول مدت اقامت در ولسوالی محل اقامت نفوس مهاجر بداخل را در زمان 
سروی نشان میدهد. از جمله آنها حدود ۳٬6 در صد کمتر از یک سال در ولسوالی محل اقامت فعلی 
۲۱٬6 فیصد دیگر در محل  اند.  اقامت کرده  ۳ سال  الی   ۱ ۱۲٬۰ فیصد  اند، در حالیکه  اقامت داشته 
۲6٬۴ در صد  اند  اقامت داشته  اند، آنهائیکه ۱۰-۱۹ سال  اقامت کرده  ۹ ســــــال  تا   ۴ اقامت فعلی 
را تشکیل میدهند. این در حالیست که بیشترین تعداد این افراد )۳6٬۴( به مدت بیست سال یا بیشتر 
وجود  مهاجر  فیصد   ۱۲٬۹ جاییکه  باال،  دره صوف  در  اند.  داشته  فعلی شان سکونت  اقامت  در محل 
داشته است، نسبت افرادی که از این ولسوالی مهاجرت کرده اند )کمتر از هفت سال قبل( نسبت به 
و  سال   ۲۰( طوالنی  مدت  برای  مهاجرینایکه  نسبت  باشد.  می  باالتر  فیصد(   ۲۹٬۱( ها  ولسوالی  سایر 
بیشتر( اقامت داشته اند، در ولسوالی حضرت سلطان در باالترین حد خود )۳۸٬7 فیصد( بوده است. 

این  ۱۰ مهاجر که ساکن فعلی سمنگان هستند )۹7٬۱ فیصد( در  از هر  نفر   ۹  ،۱۴ به جدول  با توجه 
والیت متولد شده اند. از مجموع ۲٬۹ فیصد مهاجر، حدود ۲٬۱ فیصد در والیات دیگر متولد شده اند 
در  آنها  ۱٬۴ فیصد  ولسوالی،  اند. در سطح  آمده  بدنیا  آن در کشور های خارج  دیگر   ۰٬۸ در حالیکه 

ایبک و ۱٬۱ فیصد آنها در دره صوف باال متولد خارج بوده اند.

۲ والیات همجوار عبارتند از بامیان، بلخ، بغالن، سرپل و کندز.

اقامت  اقامت در محل  به تفکیک مدت زمان  توزیع فیصدی نفوس مهاجر   :۱۳ جدول 

۱۳۹۴ فعلی و ولسوالی: سمنگان، حمل 

مدت زمان اقامت در محل )ولسوالی( سکونت فعلی

۲۰ سال یا والیت/ولسوالی
بیشتر ۱۰-۱۹ سال 7-۹ سال ۴-6 سال ۱-۳ سال کمتر از ۱ 

سال

۳6٬۴ ۲6٬۴ ۱۰٬۰ ۱۱٬6 ۱۲٬۰ ۳٬6 سمنگان

۳۴٬۲ ۲7٬6 ۱۰٬۲ ۱۱٬۹ ۱۲٬۱ ۳٬۹ ایبک

۳۸٬7 ۲6٬۳ ۹٬۸ ۱۱٬۵ ۱۰٬۵ ۳٬۱ حضرت سلطان

۳7٬۰ ۲7٬7 ۹٬۸ ۱۰٬۹ ۱۱٬۲ ۳٬۵ خرم و سرباغ

۳6٬۸ ۲7٬۳ ۹٬۹ ۱۰٬۳ ۱۲٬۱ ۳٬۵ فیروز نخچیر

۳7٬۲ ۲۵٬7 ۱۰٬۳ ۱۱٬۹ ۱۱٬۵ ۳٬۵ روی دو آب

۳7٬۸ ۲۵٬۱ ۹٬۹ ۱۲٬۰ ۱۱٬۸ ۳٬۴ دره صوف پایین

۳6٬۲ ۲۵٬۲ ۹٬۵ ۱۱٬۲ ۱۴٬۲ ۳٬7 دره صوف باال

سمنگان

۳۹



جدول ۱۴: توزیع فیصدی نفوس به تفکیک محل تولد و ولسوالی محل اقامت: سمنگان، 

حمل ۱۳۹۴

و   ۱۳۹۰ نوروز  در  اقامت  تفکیک محل  به  بداخل  مهاجرین  فیصدی  توزیع   :۱۵ جدول 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

محل تولد
والیت/ولسوالی

کشور خارجی سایر والیات سمنگان

۰٬۸ ۲٬۱ ۹7٬۱ سمنگان

۱٬۴ ۲٬7 ۹۵٬۹ ایبک

۰٬۹ ۱٬۰ ۹۸٬۱ حضرت سلطان

۰٬7 ۱٬۲ ۹۸٬۱ خرم و سرباغ

۰٬۳ ۲٬۰ ۹7٬7 فیروز نخچیر

۰٬۱ ۰٬۹ ۹۹٬۰ روی دو آب

۰٬۱ ۰٬۸ ۹۹٬۱ دره صوف پایین

۱٬۱ ۵٬۰ ۹۳٬۹ دره صوف باال

نوروز  در  شده که  پرسیده  خانوار  پاسخگویان  از  یک  هر  از  مهاجرت،  زمان  مدت  بررسی  منظور  به 
۱۳۹۰ در کجا سکونت داشته اند؟  چهار نفر از هر پنج نفری که به داخل این والیت مهاجرت کرده 
۰٬۸ فیصد  تنها  اند.  اقامت داشته  فعلی شان  )ولسوالی( سکونت  ۱۳۹۰ در محل  نوروز  ایام  اند، طی 
در  فیصد   ۰٬7 و  دیگر  والیات  در  فیصد   ۱٬6 اند،  بوده  ساکن  سمنگان  دیگر  های  ولسوالی  در  آنها 
بودند،  نشده  متولد   ۱۳۹۰ نوروز  ایام  در  فیصد   ۱۱٬۵ حالیکه  در  اند،  داشته  اقامت  دیگر  کشورهای 

)جدول ۱۵(.

تا شمار  قرار گرفته  استفاده  و دموگرافیکی مورد  اجتماعی  اقتصادی  تمام سروی های  در  مقایسه  مبنای  به عنوان یک   )۲۰۱۱ )مارچ   ۱۳۹۰ نوروز   .۳
جمعیت به شکل مجموعی برای کل کشور بدست آید. طی همین سال بود که اولین سروی در بامیان انجام شد.

محل سکونت در نوروز ۱۳۹۰
در نوروز متولد والیت/ولسوالی

نشده بود کشور دیگر والیت دیگر شهر/ولسوالی دیگر 
در همان والیت

همان شهر/
ولسوالی

۲6٬۴ ۱۰٬۰ ۱۱٬6 ۱۲٬۰ ۳٬6 سمنگان

۲7٬6 ۱۰٬۲ ۱۱٬۹ ۱۲٬۱ ۳٬۹ ایبک

۲6٬۳ ۹٬۸ ۱۱٬۵ ۱۰٬۵ ۳٬۱ حضرت سلطان

۲7٬7 ۹٬۸ ۱۰٬۹ ۱۱٬۲ ۳٬۵ خرم و سرباغ

۲7٬۳ ۹٬۹ ۱۰٬۳ ۱۲٬۱ ۳٬۵ فیروز نخچیر

۲۵٬7 ۱۰٬۳ ۱۱٬۹ ۱۱٬۵ ۳٬۵ روی دو آب

۲۵٬۱ ۹٬۹ ۱۲٬۰ ۱۱٬۸ ۳٬۴ دره صوف پایین

۲۵٬۲ ۹٬۵ ۱۱٬۲ ۱۴٬۲ ۳٬7 دره صوف باال

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۴۰



اقتصادی فعالیت   .11

۱.۱۱ فعالیت اقتصادی اشخاص ۱۵ ساله و باالتر 

باالتر  ۵ ساله و  اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی در مورد فعالیت عمده که  توسط اعضای  سروی 
خانوار طی ۱۲ ماه قبل از سروی صورت گرفته، معلومات جمع آوری کرده.

در والیت سمنگان، در بین نفوس ۱۵ ساله و باالتر گزارش داده شده است که ۴۰٬7 در صد در جریان 
در  برزگتری  فیصدی   .)۱۱ )شکل  اند  انجام سروی، کار کرده  از  قبل  ماه  از شش  بیش  یا  ماه  شش 
از شش  مدت کمتر  به  اشخاصیکه  ثبت گردیده.  فیصد(   7٬۴( اناث  به  نظر  فیصد(   7۲٬۵( ذکور  میان 
ماه کار کرده اند ۴٬۰ فیصد را تشکیل میدهد )۵٬۱ فیصد در بین ذکور و ۲٬7 فیصد در بین اناث(، در 
در سال گذشته  میداد.  تشکیل  را  فیصد   ۵۵٬۳ اند  نکرده  هیچ کار  نظر  مورد  دوره  در  انهایکه  حالیکه 

اکثر زن ها )۸۹٬۸ فیصد( کار نکرده اند در حالیکه صرف ۲۲٬۳ فیصد ذکور کار نکرده اند.

مرد:  و  زن  و  وضعیت کار  تفکیک  به  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱۱ شکل 

 ۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

نظر  مورد  جریان سال  در  فیصدی آنهایکه  عین سن،  ذکور  نفوس  بین  در  که  میدهد  نشان   ۱۲ شکل 
کاری انجام داده اند )66٬۱ فیصد( )بدون در نظر داشت تعداد ماه های کار کرده گی( نسبت به اناث 
ذکور،  برای  رسیده.  به مشاهده  ها  ولسوالی  همه  در  الگو  این  است.  بوده  باالتر  بسیار  فیصد(   ۱۰٬۲(
سرباغ  و  خرم  حالیکه  در  است،  شده  مشاهده  فیصد(   ۸۳٬۸( پایین  صوف  دره  در  فیصدی  بلندترین 
ایبک  پائینترین فیصدی در بین مرد ها در  اناث )۱۸٬6( را در خود جای داده است.  باالترین نسبت 

)6۸٬۳ فیصد( و برای زنان در دره صوف پایین )۵٬6( فیصد  گزارش داده شده است.

سمنگان

۴۱



و  جنس  تفکیک  به  اند  سروی کار کرده  از  قبل  ماه   ۱۲ نفوسیکه  فیصدی   :۱۲ شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

از  غیر  به  ها،  ولسوالی  همه  در  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  نصف  از  بیشتر  که  میدهد  نشان   ۱۳ شکل 
)۵۰٬۹ فیصد(  و سرباغ  در خرم  افراد  از  این دسته  اند. کوچکترین نسبت  نکرده  حضرت سلطان، کار 
فیصد   ۴۴٬۹ داشتن  با  اند. حضرت سلطان  داشته  فیصد( حضور   6۱٬۵( ایبک  در  نسبت  ترین  بلند  و 
این دسته از افراد، ولسوالی است که بیشترین نسبت افرادی را که طی شش ماه یا بیش از شش ماه 
قبل از انجام سروی کار کرده اند، دارا می باشد. در حالیکه در سایر ولسوالی ها این فیصدی از ۳۵٬۹ 

فیصد در )ایبک( تا ۴۳٬۲ فیصد در )دره صوف باال( متغیر بوده است. 

ولسوالی:  و  وضعیت کار  تفکیک  به  باالتر،  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱۳ شکل 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۴۲



شکل ۱۴ نسبت نفوس را که شش ماه یا بیشتر از شش ماه  کار کرده اند، در بین افراد 6۵ سال و 
این مدت بیکار بوده  از آن در باالترین حد خود بوده است )7۲٬۵ فیصد(. نسبت آنهایی که در  باالتر 
اند در بین گروپ های سنی ۱۵ الی ۱۹ )7۱٬۲ فیصد( و ۲۰-۲۴ )۵۴٬7 فیصد( نسبت به گروپ سنی 
۲۵-6۴ باالتر بوده است. برعکس، نسبت آنهایی که شش ماه یا بیشتر کار کرده اند، در گروپ های 
 6۴ الی   ۲۰ گروپ سنی  با  مقایسه  در  فیصد(   ۲۵٬۴ باالتر:  و  سال   6۵ فیصد،   ۲۴٬6  :۱۹-۱۵( سنی 
اند در میان گروه سنی 6۵ سال  سال پایین تر بوده است.  نسبت آنهایکه کمتر از شش ماه کار کرده 
در  فیصد(   ۴٬۳(  ۳۹-۳۵ میان گروپ سنی  در  و  خود  حد  ترین  پایین  در  فیصد(   ۲٬۱( از آن  باالتر  و 

باالترین حد خود قرار داشته است. 

و گروپ سن:  تفکیک وضعیت کار  باالتربه  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱۴ شکل 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

از مجموع ۱۴۵٬۰۰۰ نفر بین سنین ۱۵ سال و باالتر که گفته اند در ۱۲ ماه قبل از انجام سروی کار 
اینکه آمادگی کار داشته  یا  اند  بوده  اند و جویای کار  ۱7٬۵ فیصد آمادگی کار داشته  تنها  اند،  نکرده 
اند اما به دالیل مختلف از جمله موارد ذیل جویای کار نبوده اند: انتظار برای نتیجۀ درخواست کار، 
بیماری یا این باور که کاری برای آنها پیدا نمی شود. حدود ۸۱٬۵ فیصد این افراد آمادگی کار نداشته 

اند )شکل ۱۵(.

در سطح ولسوالی ها، حضرت سلطان دارای باالترین فیصدی اشخاصی است که کار نداشته اند اما از 
آمادگی کار برخوردار بوده اند )۴۰٬۸ فیصد(. دره صوف پایان نیز باالترین نسبت افرادی را در خود 

جای می دهد که آمادگی کار نداشته اند )۹۱٬۲ فیصد( )شکل ۱۵(.

سمنگان

۴۳



جستجوی  در  اما  نمی کردند  که کار  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱۵ شکل 

ولسوالی:  و  تفکیک جنس  به  نفوس  بر مجموع  اند  بوده  به کار  آماده  یا  بوده  کار 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

انهایکه  و  بودند  در جستجوی کار  اما  نکرده  را که هیچ کار  باالتر  و  ۱۵ ساله  نفوس  نسبت   ۱6 شکل 
آماده به کار به کار بودند اما در جستجوی کار نبودند نظر به مجموع نفوس نشان میدهد. در والیت 
سمنگان در مقابل هر ۱۰۰ نفر در سنین ۱۵ سالگی و باالتر، ۱۰ نفر کار نمی کردند اما در جستجوی 
کار بودند یا آماده به کار بودند. این نسبت در میان زنان در مقایسه با مردان باالتر بوده اسـت: ۱6 
 6٬۱ از  اناث  برای  این نسبت  ولسوالی  به سطح  ۱۰۰ مرد.  ۴ مرد در هر  تنها  و  ۱۰۰ زن  زن در هر 
فیصد در دره صوف پایان تا ۳۴٬۹ فیصد در حضرت سلطان متغیر بوده است. برای ذکور این نسبت 

از ۲٬۲ فیصد در دره صوف باال تا 6٬۵ فیصد در حضرت سلطان افزایش می یابد. 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۴۴



جستجوی  در  اما  نمی کردند  که کار  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱6 شکل 

ولسوالی:  و  تفکیک جنس  به  نفوس  بر مجموع  اند  بوده  به کار  آماده  یا  بوده  کار 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

ارقام جدول ۱6 یک اندازه رابطه میان وضع سواد و وضع اقتصادی را نشان میدهد که توسط نسبت 
نفوس ۱۵ و باالتر که در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی کار داشته اند، اندازه گیری می شود، بدون در 
به اشخاص بی سواد بیشتر  با سواد نظر  اند، معموال اشخاص  نظر داشت تعداد ما های که کار کرده 

باشند. اقتصادی مشغول  فعالیت  دارد در  امکان 

طوریکه از جدول ۱6 آشکار میشود رابطه میان وضع سواد و تعداد آنهایکه کار نمی کردند به نظر نمی 
رسد صدق کند زیرا تفاوت میان باسواد و بی سواد صرف ۱٬۲ فیصد است. در ولسوالی ها، بلند ترین 
تفاوت میان نفوس باسواد و بی سواد، که کار نمی کردند اما جویای کار بودند و از آمادگی برای کار 

برخوردار بودند، در روی دو آب مشاهده شده است )۴،۰ فیصد(.

سمنگان

۴۵



و  سواد  و  وضعیت کار  تفکیک  به  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی   :۱6 جدول 

حمل  سمنگان،  ولسوالی: 

کار نکرده اند اما جویای کار بوده اند یا 
آمادگی کار را داشته اند طی ۱۲ ماه قبل از سروی کار  کرده اند

والیت/ولسوالی
بی سواد باسواد مجموع بی سواد باسواد مجموع

۱۰٬۰ ۸٬۸ ۹٬7 ۴۲٬۴ ۵۰٬۳ ۴۴٬7 سمنگان

6٬۹ 7٬6 7٬۲ ۳6٬۳ ۴۲٬۱ ۳۸٬۵ ایبک

۲۰٬۳ ۱۹٬۹ ۲۰٬۰ ۴۹٬۴ ۵۴٬7 ۵۰٬۳ حضرت سلطان

۱۱٬۳ ۱۱٬۱ ۱۱٬۲ ۴۸٬۰ ۵۱٬۲ ۴۹٬۱ خرم و سرباغ

۱۱٬۳ ۱۱٬7 ۱۱٬۵ ۴۲٬۱ ۵۵٬۵ ۴7٬۱ فیروز نخچیر

۱6٬۸ ۱۲٬۸ ۱۵٬۸ ۴۳٬7 ۵6٬۴ ۴6٬۸ روی دو آب

۴٬۲ ۳٬7 ۴٬۱ ۴۲٬۵ 6۵٬۱ ۴۵٬۸ دره صوف پایین

۸٬۲ 6٬۳ 7٬۵ ۴۱٬۹ ۵۳٬7 ۴6٬۱ دره صوف باال

فعالیت  در  سروی  از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  زنانی که  و  مردان  فیصدی  که  میدهد  نشان   ۱7 شکل 
های اقتصادی اشتغال داشته اند، در میان اشخاصیکه صنوف 7-۱۲ را خوانده اند در پایین ترین حد 
خود )۴۱٬۲ فیصد( و در میان افرادی که وارد تعلیمات تخنیکی مسلکی و تحصیالت عالی شده اند در 
باالترین حد خود )۵۵٬۹ فیصد( بوده است. نسبت مردانی که ۱۲ ماه قبل از سروی مصروف فعالیت 
اقتصادی بوده اند، در میان کسانی که به مکتب نرفته اند یا صنف ۱ را تکمیل نکرده اند در باالترین 
حد خود قرار دارد )۸6٬۰ فیصد(. این فیصدی برای کسانیکه صنوف ۱-6 تکیمل کرده اند و مصروف 
تخنیکی  تعلیمات  دارای  مردانی که  با  مقایسه  در  میرسد  فیصد   7۱٬6 به  بودند  اقتصادی  فعالیت 
مسلکی یا تحصیالت عالی بوده و کار داشته اند برابر به 6۰٬۹ است. در میان زنان الگوی احصائیوی 
متفاوتی وجود داشته است. آنهایی که وارد تعلیمات تخنیکی مسلکی یا تحصیالت عالی شده اند و طی 

دورۀ مذکور مصروف کار بوده اند، باالترین فیصدی )۴۱٬۹( را به خودشان اختصاص داده اند. 

یا  جستجوی کار  در  اما  نکرده  سروی کار  از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  اشخاصیکه  نسبت  سمنگان  در 
اند  تعلیمات تخنیکی مسلکی و تحصیالت عالی شده  وارد  افرادی که  اند، در میان  بوده  به کار  آماده 
حد  باالترین  در  فیصد(،   ۹٬۸( اند  بوده  تعلیم  مصروف   ۱۲-7 صنوف  در  و آنهایی که  فیصد(   ۱۰٬۲(
خود قرار دارد. الگوی مشابه در بین ذکوریکه کار نکرده اما در جستجوی کار یا آماده بکار بوده اند 
اند )۱۰٬۴ فیصد( و  این رقم در میان آنهایکه وارد تعلیمات تخنیکی مسلکی شده  به مشاهده رسیده. 
آنهایی که در صنوف 7-۱۲ مصروف تعلیم بوده اند )۸ فیصد( در باالترین حد خود و در میان مردان 
بدون تعلیم )۲٬۴ فیصد( در پایین ترین حد قرار داشه است. فیصدی زنانی که در جریان ۱۲ ماه قبل 
را   6-۱ بین آنهایکه صنوف  بودند در  به کار  یا آماده  بوده  اما در جستجوی کار  از سروی کار نکرده 
تخنیکی  تعلیمات  شامل  افرادی که  میان  در  و  خود  حد  باالترین  در  فیصد(   ۱6٬6( اند  تکمیل کرده 

مسلکی و تحصیالت عالی بوده اند )۹٬7 فیصد( در پایین ترین حد خود قرار داد. 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۴6



که  باالتر  و   ۱۵ سنین  بین  افراد  فیصد(   7۴٬۳( چهارم  سه  تقریبًا  نخچیر  فیروز  در  ولسوالی،  به سطح 
وارد تعلیمات تخنیکی مسلکی و تحصیالت عالی شده اند، طی دورۀ مورد نظر کار داشته اند. همچنین، 
روی دو آب )66٬۰ فیصد( و دره صوف پایین )6۳٬۸ فیصد(، سه پنجم افرادی که در دورۀ مورد نظر 
مصروف فعالیت اقتصادی بودند، دارنده تعلیمات تخنیکی مسلکی یا تحصیالت عالی بودند. در فیروز 
نخچیر، 6۱٬6 فیصد افراد ۱۵ ساله و باالتر از آن که صنوف ۱-6 را تکمیل نموده اند، گفته اند که طی 
رقم در سطح  باالترین  فیروز نخچیر  لحاظ  بدین  اند،  بوده  اقتصادی  فعالیت  انجام  این دوره مصروف 
والیت را به خود اختصاص می دهد. در دره صوف پایین، ۵۹٬۳ فیصد افراد ۱۵ ساله و باالتر از آن، 

که در صنوف 7-۱۲ حضور داشته اند، گفته اند که طی ۱۲ ماه قبل از سروی کار داشته اند. 

شکل ۱7: توزیع فیصدی نفوس ۱۵ ساله و باالتر به تفکیک وضعیت کار، بلندترین 

صنف تکمیل شده و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان

۴7



تفکیک  به  اند  که کار کرده  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی  توزیع   :۱۸ شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل  و  تکمیل شده  بلندترین صنف 

شکل ۱۹ توزیع نفوس ۱۵ ساله و باالتر سمنگان را که در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی کار کرده اند 
بر  درین گزارش  شده  استفاده  شغلی  های  کتگوری  میدهد  نشان  شغل  عمده  های  تفکیک گروپ  به 

است. متکی  مشاغل  المللی  بین  ستندرد  تصنیف 

کارگران در بخش های زراعت، جنگل بانی و ماهی گیری بلند ترین نسبت از مجموع کارگران والیت 
سمنگان را به خود اختصاص می دهند )۴۱٬۸ فیصد(، ۴6٬۴ فیصد در بین مردان و ۴٬7 فیصد در بین 
زنان. کارگرانی که در مشاغل ساده و ابتدایی مصروف کار هستند با ۲۲٬7 فیصد دومین بخش اعظم 
نفوس کارگران را تشکیل می دهند و الزم به یارآوری است که این تعداد از کارگران ذکور )۲۵ فیصد( 
کارگران  بر  مشتمل  افراد  از  دسته  این  است.  بوده  بیشتر  فیصد(   ۳٬۸( اناث  کارگران  با  مقایسه  در 
ماهیگران، کارگران  ترانسپورت،  تولید،  بخش  ساختمانی،  جات(، کارگران  زباله  )جمع آوری  شاروالی 
بزرگی  بخش  تولید  جمله  از  تجاری  و  دستی  باشد. کارگران صنایع  می  های سرک  جاروکش  و  جنگل 
)6۵ فیصد( از کارگران اناث را تشکیل می دادند. نسبت کمتری از مردان )6٬۲ فیصد( مصروف چنین 

اند.  بوده  کارهایی 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  که  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی  توزیع   :۱۹ شکل 

سروی کار کرده اند به تفکیک شغل و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

جدول ۱7: فیصدی توزيع نفوس ۱۵ ساله و باالتر که در ۱۲ ماه قبل کار کرده اند 

به تفکیک شغل و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

دره صوف  در  را  بزرگترین گروپ کارگران  ماهیگیری  و  جنگلداری  زراعت،  های  بخش  در  کارگران 
 ۵۰٬6( فیصد(، روی دو آب   ۵۲٬۹( فیروز نخچیر  )۵۵٬۲ فیصد(،  و سرباغ  فیصد(، خرم   ۵6٬۴( پایین 
ابتدایی و ساده  ایبک )۲۵٬۱ فیصد( تشکیل میداد. کارگران  فیصد(، حضرت سلطان )۴۵٬۸ فیصد( و 

بزرگترین فیصدی را در دره صوف باال )۳7٬۹  فیصد( تشکیل می داد )جدول ۱7(.

شکل ۲۰ توزیع نفوس ۱۵ ساله و باالتر سمنگان را که در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی کار کرده اند 
فعالیت درین  استفاده شده رشته  فعالیت نشان میدهد. کتگوری های  تفکیک جنس و رشته عمده  به 

باشد. مبتنی می  فعالیت  المللی رشته  بین  بر تصنیف ستندرد  گزارش 

موارد 
دیگر

کارگران 
ابتدایی و 

ساده

کارگران در صنایع 
دستی و بخش 

های تجاری

فروشندگان 
و کارکنان 

خدماتی

مدیران، پیشه 
وران، تکنیشن 
ها و دفترداران

کارگران ماهر در بخش 
های زراعت، جنگداری 

و ماهیگیری
والیت/ولسوالی

۱۰٬۴ ۲۲٬7 ۱۲٬7 6٬7 ۵٬7 ۴۱٬۸ سمنگان

۱۳٬۲ ۲۰٬7 ۱7٬۲ ۱۲٬6 ۱۱٬۱ ۲۵٬۱ ایبک

۵٬۸ ۲۲٬7 ۱۸٬6 ۵٬۰ ۲٬۱ ۴۵٬۸ حضرت سلطان

۱۰٬۲ ۱۱٬6 ۱۴٬6 ۳٬۲ ۵٬۲ ۵۵٬۲ خرم و سرباغ

۱۵٬۳ ۸٬۵ ۱۱٬۹ ۵٬۸ ۵٬6 ۵۲٬۹ فیروز نخچیر

۱۳٬۲ ۲۰٬6 ۸٬۰ ۲٬۸ ۴٬۸ ۵۰٬6 روی دو آب

۳٬۹ ۲۱٬۴ ۹٬۰ ۵٬۵ ۳٬7 ۵6٬۴ دره صوف پایین

۱۴٬۳ ۳7٬۹ ۸٬۲ ۵٬۴ ۳٬۴ ۳۰٬۸ دره صوف باال

سمنگان

۴۹



از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  که  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی  توزیع   :۲۰ شکل 

سروی کار کرده اند به تفکیک رشته فعالیت و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

۴۴٬۳ فیصد در بخش های زراعت، شکار، جنگل داری و ماهیگیری  بین کارگران سمنگان حدود  در 
کار میکردند. فیصدی مهم )۴۹ فیصد( کارگران ذکور درین رشته فعالیت کار میکردند و ۱7٬۱ فیصد 
ساختمانی  بخش  در  فیصد   ۱۱٬۳ و  می کردند  و شخصی کار  اجتماعی  محلی،  خدمات  بخش  در  دیگر 
خدمات  بخش  در  فیصد   ۱۴٬۱ تولید،  بخش  در  فیصد   77٬۵ اناث  دربین کارگران  بودند.  مصروف 
می  ماهیگیری کار  و  داری  جنگل  شکار،  زراعت،  بخش  در  فیصد   6٬۲ و  شخصی  و  اجتماعی  محلی، 

کردند. 

داری  جنگل  شکار،  زراعت،  های  بخش  در  نخچیر، کارگران  فیروز  در  که  دهد  می  نشان   ۱۸ جدول 
6۳٬۳ فیصد افرادی را تشکیل می دهند که در مقطعی در دورۀ مورد نظر مصروف کار  و ماهیگیری، 
بوده اند. هچنین اکثر کارگران در خرم و سرباغ )۵۹٬۸ فیصد(، دره صوف پایین )۵7٬۲ فیصد(، روی 
و  داری  جنگل  شکار،  زراعت،  های  بخش  در  فیصد(   ۵۰٬۴( سلطان  حضرت  و  فیصد(   ۵۳( دو آب 
دهد  می  خود جای  در  را  نسبت کارگرانی  باالترین  پایین  دره صوف  اند.  بوده  ماهیگری مصروف کار 
۲۹٬۳ فیصد کارگران در  که در بخش استخراج معادن )۳6 فیصد( مصروف کار بوده اند، در حالیکه 

اند.  ایبک در بخش خدمات محلی، اجتماعی و شخصی اشتغال داشته 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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جدول ۱۸: توزیع فیصدی نفوس افراد ۱۵ ساله و باالتر به تفکیک شغل و ولسوالی: 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  که  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی  توزیع   :۲۱ شکل 

سروی کار کرده اند به تفکیک وضع استخدام و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

موارد 
دیگر

ترانپورت 
و 

ارتباطات
ساختمانی

عمده فروشی، 
خرده فروشی، 
رستورانت و 
هوتل داری

تولید
خدمات محلی، 

اجتماعی و 
شخصی

زراعت، شکار، 
جنگلداری و 

ماهیگیری
ولسوالی/والیت

۴٬۳ ۸٬۴ ۱۰٬۲ ۵٬۹ ۱۰٬۲ ۱6٬۸ ۴۴٬۳ سمنگان

۸٬۰ ۰٬۴ ۱۵٬۴ ۱۱٬۳ ۹٬۴ ۲۹٬۳ ۲6٬۲ ایبک

۳٬7 ۰٬۲ ۱۸٬۸ ۲٬۹ ۱6٬۵ 7٬۵ ۵۰٬۴ حضرت سلطان

۲٬۰ ۰٬۱ 7٬۰ ۲٬۴ ۱7٬۳ ۱۱٬۵ ۵۹٬۸ خرم و سرباغ

۳٬۴ ۰٬۱ ۱٬7 ۴٬۵ ۱۴٬۸ ۱۲٬۲ 6۳٬۳ فیروز نخچیر

۱٬۹ ۹٬6 ۸٬۰ ۲٬۵ ۱۱٬۸ ۱۳٬۲ ۵۳٬۰ روی دو آب

۲٬۰ ۵٬۱ 7٬۲ ۵٬۴ ۵٬6 ۱7٬۵ ۵7٬۲ دره صوف پایین

۵٬۳ ۳6٬۰ ۴٬۲ ۵٬۰ ۵٬۹ ۱۰٬۵ ۳۲٬۹ دره صوف باال

توزیع نفوس ۱۵ ساله و باالتر سمنگان که طی ۱۲ ماه قبل از سروی در فعالیت های اقتصادی اشتغال 
۰٬۳ در صد  داده شده است. صرف  نشان   ۲۱ و جنس در شکل  استخدام  تفکیک وضع  به  اند  داشته 
کارگران به صفت کار فرما در جریان سال مورد نظر کار کرده اند، در حالیکه ۴۹٬۱ در صد کارگران 

بودند. کارگران مستقل ۴۳٬۲ در صد و کارگران فامیلی 7٬۴ در صد بودند.

سمنگان

۵۱



اند  کار کرده  فرما  به حیث کار  از سروی  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  در صد   ۰٬۴ ذکور  بین کارگران  در 
در حالیکه ۵۲٬۳ در صد کارگر بودند. کارگران مستقل در بین کارگران ذکور ۴۲٬۰ فیصد و کارگران 
۲۳٬۹ فیصد  اناث )۵۲٬6 فیصد( کارگر مستقل،  ۵٬۳ فیصد را تشکیل میدادند. نصف کارگران  فامیلی 

بودند. کارمند  فیصد   ۲۳٬۴ فامیلی،  کارگر 

ایبک  فیصد(،   6۱٬۹( باال  دره صوف  بخش کارگران  بزرگترین  که کارمندان  دهد  می  نشان   ۲۲ شکل 
را تشکیل می دهند. در  )۴۴٬۹ فیصد(  فیروز نخچیر  و  )۵۱٬۹ فیصد(  )۵۵٬۳ فیصد(، حضرت سلطان 
 ۴7٬۸ و   ۵۰٬7  ،۵۱٬۸ با  ترتیب  به  مستقل  سرباغ، کارگران  و  خرم  و  پایین  دره صوف  آب،  دو  روی 
فیصد باالترین نسبت کارگران را تشکیل می دهند. فیصدی کارگران فامیلی در خرم و سرباغ )۱۸٬۱ 
فیصد( در باالترین حد خود می باشد در حالیکه کارگران فامیلی در دره صوف باال ۰٬6 فیصد را تشکیل 

دهند. می 

از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  که  باالتر  و  ساله   ۱۵ نفوس  فیصدی  توزیع   :۲۲ شکل 

سروی کار کرده اند به تفکیک وضع استخدام و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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۲.۱۱ اطفال کارگر ۵ الی ۱7 ساله

 ۱7 الی   ۵ اطفال  در صد   ۹٬۰ سمنگان:   ۱۳۹۴ دموگرافیکی  و  اجتماعی   – اقتصادی  اساس سروی  بر 
نمی کردند  کار  دیگر  صد  در   ۹۱٬۰ حالیکه  در  میکردند،  سروی کار  از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  ساله 

)جدول ۱۹(. این به ان معنی است که پسران )۱۴٬7 فیصد( بیشتر از دختران )۳٬۲( کار کرده اند. 

وضعیت کار،  تفکیک  به  ساله   ۱7-۵ اطفال  نفوس  فیصدی  توزیع   :۱۹ جدول 

جنس، گروپ سنی و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

تعداد )۰۰۰( کار نکرده در ۱۲ ماه قبل از سروی کار کرده جنس/گروپ سنی/ولسوالی

۱6۴ ۹۱٬۰ ۹٬۰ مجموع
جنس

۸۴ ۸۵٬۳ ۱۴٬7 پسر
۸۱ ۹6٬۸ ۳٬۲ دختر

گروپ سنی
7۰ ۹۸٬6 ۱٬۴ ۹-۵
۳۵ ۹7٬7 ۲٬۳ پسر
۳۵ ۹۹٬۵ ۰٬۵ دختر
۴۰ ۹۳٬۱ 6٬۹ ۱۲-۱۰
۲۱ ۸۹٬۰ ۱۱٬۰ پسر
۱۹ ۹7٬6 ۲٬۴ دختر
۵۴ 7۹٬۵ ۲۰٬۵ 13-17
۲7 66٬۳ ۳۳٬7 پسر
۲7 ۹۲٬7 7٬۳ دختر

ولسوالی
۵۰ ۹۴٬۲ ۵٬۸ ایبک
۲۰ ۸۵٬۹ ۱۴٬۱ حضرت سلطان
۱۴ ۸7٬۲ ۱۲٬۸ خرم و سرباغ
6 ۹۲٬6 7٬۴ فیروز نخچیر
۲۰ ۹۲٬۱ 7٬۹ روی دو آب
۳۰ ۸۸٬۵ ۱۱٬۵ دره صوف پایین
۲۵ ۹۲٬۴ 7٬6 دره صوف باال

سمنگان

۵۳



در  سنی  عین گروپ  اطفال  مجموع  به  نظر  ساله   ۱7 الی   ۵ اطفال کارگر  نسبت  ها  ولسوالی  بین  در 
ولسوالی حضرت سلطان )۱۴٬۱ فیصد( بلند ترین بوده که بعد از ان بلند ترین نسبت در خرم و سرباغ 

)۱۲٬۸ فیصد( و دره صوف پایین )۱۱٬۵ فیصد( قرار دارد.

بزرگترین  والیت  اطفال کارگر  مجموع  از  فیصد   ۲۳٬۱ با  پایین  دره صوف  که  میدهد  نشان   ۲۳ شکل 
سهم را دارا بوده که بعد از ان حضرت سلطان )۱۹٬۴ فیصد( و ایبک )۱۹٬۳ فیصد( قرار دارند. پایین 

یابد. ترین سهم اطفال کارگر به فیروز نخچیر )۲٬۸ فیصد( اختصاص می 

انهایکه مکتب می رفتند بیشتر احتمال  انتظار می رفت، اطفال که مکتب نمی رفتند نظر به  آنطوریکه 
۱۱٬۹ در صد  ۱7 ساله که در زمان سروی مکتب نمی رفتند،  الی   ۵ اطفال  بین  داشتند کار کنند. در 
زمانی طی ۱۲ ماه قبل از سروی کار میکردند. در بین آنهایکه مکتب می رفتند 6٬۰ در صد طی دوره 
در جریان سال  آنهایکه  رفتند  نمی  ۱7 ساله که مکتب  الی   ۵ پسران  بین  در  میکردند.  کار  نظر  مورد 
مورد نظر کار میکردند ۲۱٬۹ در صد را تشکیل میدهند. در حالیکه در بین پسرانیکه مکتب می رفتند، 
 ۳٬۸ باالترتیب  برای دختران  مربوط  فیصدی های  میداد.  تشکیل  را  در صد   ۸٬6 میکردند  انهایکه کار 

در صد و ۲٬۴ در صد بود )شکل ۲۴(.

شکل ۲۳: توزیع فیصدی اطفال کارگر ۵-۱7 ساله به تفکیک ولسوالی: سمنگان، 

حمل ۱۳۹۴

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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سروی کار  از  قبل  ماه   ۱۲ جریان  در  ساله که   ۱7-۵ اطفال  فیصدی   :۲۴ شکل 

کرده اند به تفکیک جنس و حضور در مکتب : سمنگان، حمل ۱۳۹۴

در بین اطفال ۱۳ الی ۱7 ساله که مکتب نمی رفتند ۳۰ در صد در جریان سال مورد نظر کار میکردند، 
در حالیکه صرف ۱۲٬۵ در صد انهایکه مکتب می رفتند مشغول کار بودند )شکل ۲۵(. در بین اطفال 
۱۰ الی ۱۲ ساله که مکتب نمی رفتند ۱۲٬۵ در صد طی سال مورد نظر کار میکردند، در حالیکه ۳٬۳ در 
صد آنهایکه مکتب می رفتند کار میکردند. از میان اطفال بین سنین ۵ الی ۹، تنها ۰٬۸ فیصد آنهایی 

۱٬7 فیصد آنهایی که به مکتب نمی رفتند، کار می کردند.  که به مکتب می رفتند و 

شکل ۲۵: توزیع فیصدی  اطفال ۵-۱7 ساله که در جریان ۱۲ ماه قبل از سروی 

کار میکردند به تفکیک گروپ سن و حضور در مکتب: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان
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بودند  مصروف کار  ماهیگیری  و  جنگلداری  زراعت،  های  بخش  در  سمنگان  اطفال کارگر  اکثریت 
)شکل ۲6(. کارگران این بخش ۵۲٬۰ فیصد تمام اطفال کارگر ۵ الی ۱7 ساله را تشکیل میداد: 6۰٬۹ 
فیصد در بین ذکور و ۱۰٬۱ فیصد در بین کارگران دختر. اطفال کارگر مصروف در مشاغل ابتدایی با 
سهم ۲۰ فیصدی بزرگترین گروپ بعدی را تشکیل میداد: ۲۳٬۴ فیصد در بین پسران و ۳٬۸ فیصد در 
۱6٬6 فیصدی سومین گروپ بزرگ  با سهم  اطفال مصروف در صنایع دستی و تجارت  بین دختران(. 

را تشکیل میداد: ۵٬۹ فیصد در بین پسران و 66٬۹ فیصد در بین دختران. 

شغل:  و  جنس  تفکیک  به  ساله   ۱7-۵ اطفال کارگر  فیصدی  توزیع   :۲6 شکل 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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12. مشکل وظفوی
در سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی 
شد  پرسیده  های  سوال  سمنگان   ۱۳۹۴
بینائی،  در  شخص  یک  آیا  گردد  تحقيق  تا 
افهام  آوردن،  بخاطر  رفتن،  راه  شنوائی، 
وتفهیم و مواظبت از خود مشکل دارد یا خیر. 
باالتر  ۵ ساله و  از همه اعضای  این سوال ها 

از خانوار های نمونه پرسیده شده است.

باالتر  و  ساله   ۵ باشنده   ۳۹۵٬۰۰۰ حدود 
صد  در   ۳٬۲ که  سروی  زمان  در  سمنگان 
حد  میدهد  تشکیل  را  سنی  این گروپ  نفوس 
بوده  دچار مشکل  ذیل  موارد  از  یکی  در  اقل 
افهام  آوردن،  بخاطر  رفتن،  راه  دیدن،  اند: 
نشان   ۲7 شکل  خود.  از  مراقبت  و  تفهیم  و 
مشکل  دارای  اشخاص  فیصدی  که  میدهد 
وظفوی در میان مرد ها         )۳٬6 فیصد( 
بوده  باالتر  فیصد(   ۲٬۹( ها  زن  به  نسبت 

است.

۳٬۲ سمنگان )۱۳۹۴(

۲٬۱ کاپیسا )۱۳۹۳(

۱٬۸ پروان )۱۳۹۳(

۱٬7 کابل )۱۳۹۲(

۴٬۸ غور )۱۳۹۱(

۳٬6 دایکندی )۱۳۹۱(

۵٬۳ بامیان )۱۳۹۰(

۵ ساله و باالتر که  7: نسبت نفوس  مربع 

دارای مشکل وظفوی می باشند

دموگرافیکی و  اقتصادی-اجتماعی  سروی  منبع: 

شکل ۲7: فیصدی نفوس ۵ ساله و باالتر دارای مشکل وظفوی به تفکیک جنس: 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

سمنگان
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را  باالتر دارای مشکالت وظفوی  و  ۵ ساله  بین ولسوالی ها، خرم و سرباغ بیشترین نسبت نفوس  در 
دارد )۴٬۱ فیصد(. دره صوف پایین )۳٬۴ در صد( به تعقیب ان می آید. در حالیکه فیروز نخچیر با ۱٬۵ 

در صد پائین ترین نسبت را داشته است )شکل ۲۸(.

طوریکه در شکل ۲۹ نشان داده شده، به نظر میرسد که یک رابطه همبستگی مثبت بین سن و مشکل 
همچنان  وظفوی  مشکل  دارای  نفوس  نسبت  میابد  افزایش  سن  زمانی که  یعنی  دارد.  وجود  وظفوی 
افزایش می یابد. قابل یادآوری است که داشتن حد اقل یک نوع مشکل وظفوی در سنین 6۵ سالگی 
و باالتر بیشتر شایع میباشد: ۲۹٬۰ در صد نفوس 6۵ ساله و باالتر یک مشکل وظفوی داشته اند. این 
فیصدی در میان اناث )۳۰٬7 فیصد( باالتر از ذکور )۲۸٬۰ فیصد( بود. در همه گروپ های سنی، به 
استثنای ۵۰ ساله و باالتر، داشتن مشکل وظفوی در میان مردان نسبت به زنان شایع تر بوده است. 
حدود ۱٬۴ فیصد اطفال در گروپ سنی ۵ الی ۹ ساله مشکل وظفوی داشتند )۱٬۵ فیصد در بین پسران 
و ۱.۲ فیصد در میان دختران(. مراقبت از خود معمول ترین مشکل وظفوی درین گروپ سنی بود )۰٬6 
فیصد( که افهام و تفهیم )۰٬۵ فیصد( به تعقیب ان میآید. از جانب دیگر برای آنهایکه در گروپ سنی 
 ۱۱( و شنیدن  فیصد(   ۱۳( دیدن  فیصد(،   ۱6٬۹( رفتن  راه  در  داشتند مشکل  قرار  باالتر  و  ساله   6۵

بود. ترین مشکل وظفوی  فیصد( معمول 

شکل ۲۸: فیصدی نفوس ۵ ساله و باالتر دارای مشکل وظفوی به تفکیک ولسوالی: 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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شکل ۲۹: فیصدی نفوس ۵ ساله و باالتر که دارای مشکل وظیفوی می باشند، به 

تفکیک جنس و گروپ سنی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

نوع  تفکیک  به  وظفوی  مشکل  دارای  باالتر  و  ساله   ۵ نفوس  فیصدی   :۳۰ شکل 

مشکل وظفوی و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

مشکل در راه رفتن معمول ترین مشکل وظفوی است که از سوی پاسخگویان گزارش شده است )۱٬۵ 
به تعقیب  اناث )۱٬۴ فیصد( بیشتر است.  با  این رقم در میان ذکور )۱٬7 فیصد( در مقایسه  فیصد(. 
نوع  اناث(. کمترین  برای  ۰٬۹ فیصد  برای ذکور و  ۱٬۰ فیصد می آید )۱٬۱ فیصد  با  بینائی  آن مشکل 

مشکل مواظبت از خود بود )۰٬6 فیصد(.

سمنگان
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به  بود  بلندترین نسبت  ها  بیوه  ۲۰٬۱ فیصد در میان  دارای مشکل وظفوی در سطح  نسبت اشخاص 
تعقیب آن اشخاص طالق شده/ جدا شده از همسران شان با ۱۳٬۲ در صد قرار دارد.

تولدات خانم ها در یک جمعیت به والدت های حقیقی شان مربوط میگردد. تولدات معموآل به والدت 
های زنده ارتباط دارد. سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴ سمنگان شامل سواالتی بود 
ارقام جمع  بصورت مشخص  بود.  ها طرح گردیده  خانم  تولدات  مورد  در  ارقام  که جهت جمع آوری 
آوری شده به والدت های زنده خانم های ازدواج کرده در خانوار های نمونه و تعداد تولدات زنده طی 

۱۲ ماه قبل از سروی برای هر خانم ازدواج کرده زیر سن ۵۰ سال تعلق دارد.

سروی  در  اخیر  های  سال  تولدات  و  زندکی  طول  تولدات  مورد  در  شماری  سر  معمول  های  سوال 
اقتصادی -اجتماعی و دموگرافیکی از خانم های عروسی شده ۱۰ الی ۴۹ ساله پرسیده شد. در مورد 
آنهایکه  و  هستند  زنده  فعال  تعدادیکه  و  تولدات  مجموعی  تعداد  بارُه  در  سواالتی  زندگی  طول  تولدات 
در  سواالتی  اخیر  تولدات  مورد  در  شد.  پرسیده  دختران  و  پسران  برای  جداگانه  بصورت  فوت کرده 
مورد اینکه ایا خانم طی ۱۲ ماه قبل از سروی والدت زنده داشته یا خیر و از تعداد تولدات زنده به 

بعمل آمد. پرسش  تفکیک جنس 

شکل ۳۱: فیصدی و نفوس ۵ ساله و باالتر دارای مشکل وظفوی به تفکیک حالت 

مدنی و جنس: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

13. تولدات

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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در زمان سروی حدود ۸۱ هزار خانم عروسی شده در سمنگان وجود داشت. ازین تعداد ۱6٬۱ فیصد 
هیچ طفلی نداشتند. طوریکه توقع می رفت فیصدی خانم های عروسی شده بدون طفل در گروپ سن 
۱۵ الی ۱۹ ساله بیشترین بود. این خانم های بی طفل بیشتر از نصف )6۴٬۱ فیصد( مجموع خانم های 
۱۲٬۳ فیصد و آنهایکه دو  عروسی شده را درین گروپ سن تشکیل میدهند. آنهایکه یک طفل داشتند 

را تشکیل میدادند. ۱۲.۰ فیصد  طفل داشتند 

تولدات خانم های سمنگان بلند است. جدول ۲۱ نشان میدهد که بصورت متوسط زنان سمنگان که 
در اوایل بیست سالگی قرار داشتند تقریبًا دو طفل والدت کرده اند، در حالیکه آنهایکه در اواخر سی 
هفت  متوسط  بصورت  سالگی  چهل  اواخر  در  زنان  اند.  والدت کرده  طفل  شش  داشتند  قرار  سالگی 

طفل والدت کرده اند.

زنان ۴۵ الی ۴۹ ساله از زنان نمایندگی میکنند که والدت را تکمیل کرده اند. تعداد وسطی اطفال زنده 
تولد شده برای گروپ سنی ۴۵ الی ۴۹ ساله می تواند جهت مقایسه تولدات در جمعیت های مختلف 
مورد استفاده قرار گیرد. زنان در فیروز نخچیر بلند ترین تولدات را داشتند. خانم های عروسی شده 
۴۵ الی ۴۹ ساله درین ولسوالی ها بصورت متوسط ۸ طفل والدت کرده اند. دره صوف پایان و خرم و 
پائینترین  ان نشان میدهد  تولد شده خانم های عروسی شده  اطفال زنده  سرباغ طوریکه تعداد وسطی 

تولدات را داشته که به ترتیب 6٬۵ و 6٬۸  طفل است.

تفکیک  به  ساله   ۴۹ الی   ۱۵ شده  عروسی  های  خانم  فیصدی  توزیع   :۲۰ جدول 

تعداد اطفال زنده تولد شده و سن خانم ها: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

تعداد 
خانم ها

تعداد تولدات زنده
۱۰ و گروپ سنی

باالتر ۹ ۸ 7 6 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۸۱٬۰۰۰ ۵٬۲ ۳٬6 ۵٬۵ 7٬۱ ۸٬۳ ۹٬۴ ۹٬۹ ۱۰٬۵ ۱۲٬۰ ۱۲٬۳ ۱6٬۱ مجموع

۸٬۰۰۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۳ ۱٬7 7٬۵ ۲6٬۱ 6۴٬۱ ۱۹-۱۵

۱6٬۰۰۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۱ ۰٬۲ ۰٬۸ ۱٬۹ ۵٬۳ ۱۲٬۵ ۲۵٬۳ ۲۸٬7 ۲۵٬۲ ۲۴-۲۰

۱6٬۰۰۰ ۰٬۳ ۰٬۳ ۱٬۲ ۳٬۱ ۵٬۹ ۱۲٬۱ ۱7٬۳ ۲۰٬7 ۱۸٬۴ ۱۱٬۲ ۹٬۵ ۲۹-۲۵

۱۲٬۰۰۰ ۲٬۵ ۲٬۹ ۵٬۴ ۱۰٬۳ ۱6٬۰ ۱6٬7 ۱6٬۰ ۱۱٬۳ ۸٬۲ ۴٬7 6٬۱ ۳۴-۳۰

۱۲٬۰۰۰ ۸٬7 7٬۲ ۱۱٬6 ۱۵٬۵ ۱۵٬۲ ۱۳٬۸ ۱۰٬۱ 6٬۴ ۳٬۹ ۲٬۵ ۵٬۰ ۳۹-۳۵

۹٬۰۰۰ ۱6٬۱ ۹٬۸ ۱۴٬۰ ۱۳٬۴ ۱۲٬۱ ۱۰٬۹ 7٬۳ ۵٬۴ ۳٬۴ ۲٬۴ ۵٬۲ ۴۴-۴۰

7٬۰۰۰ ۱۸٬۹ ۱۰٬۵ ۱۳٬۰ ۱۲٬۴ ۱۱٬۵ ۱۰٬۳ 7٬۹ ۴٬7 ۳٬7 ۲٬7 ۴٬۳ ۴۹-۴۵

سمنگان
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جدول ۲۱: تعداد وسطی اطفال زنده تولد شده در بین خانم های عروسی شده ۱۵ 

الی ۴۹ ساله به تفکیک سن زنان و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

دره صوف 
باال

دره صوف 
پایین

روی دو 
آب

فیروز 
نخچیر

خرم و 
سرباغ

حضرت 
سلطان ایبک سمنگان گروپ سنی

۴٬6 ۴٬۱ ۴٬۹ ۴٬۹ ۴٬7 ۴٬۸ ۴٬۸ ۴٬6 مجموع

۱٬۳ ۱٬۳ ۱٬۵ ۱٬۴ ۱٬۳ ۱٬۴ ۱٬۴ ۱٬۳ ۱۹-۱۵

۲٬۰ ۲٬۰ ۲٬۳ ۱٬۹ ۱٬۹ ۲٬۰ ۲٬۲ ۲٬۱ ۲۴-۲۰

۳٬6 ۳٬۳ ۳٬7 ۳٬۲ ۳٬۴ ۳٬۴ ۳٬۵ ۳٬۴ ۲۹-۲۵

۵٬۱ ۴٬6 ۵٬۱ ۴٬6 ۴٬۹ ۵٬۱ ۵٬۰ ۵٬۰ ۳۴-۳۰

6٬۵ ۵٬۹ 6٬۵ 6٬7 6٬۱ 6٬۱ 6٬۲ 6٬۲ ۳۹-۳۵

7٬۳ 6٬۳ 7٬۴ 7٬۲ 6٬6 7٬۱ 6٬۹ 6٬۹ ۴۴-۴۰

7٬۴ 6٬۵ 7٬۳ ۸٬۰ 6٬۸ 7٬۱ 7٬۰ 7٬۱ ۴۵۰۴۹

بنابر خصوصیت مختصر بودن سواالت پرسیده شده در باره تولدات طول زندگی و تولدات اخیر. ساحه 
ارزیابی داخلی و چک های متقاطع سواالت که از دو نوع اشتباه متاثر اند، محدود می باشد. نخست 
به  اکثر  داده می شوند که  بطور غیر کافی گزارش  افزایش سن  با  زندگی  تولدات طول  ارقام در مورد 
در  ارقام  ثانیا  انجامد.  می  نمیکنند،  زندگی  مادر  با  دیگر  آنهایکه  یا  اند  فوت کرده  اطفالیکه  حذف 
مورد تولدات اخیر تمایل دارند بصورت منظم توسط همه زنان، مشابه به کم گزارشدهی گسترده خورد 
)وسایل جهت تخمین دموگرافیکی  داده شوند  اعضای خانوار، کمتر گزارش  اطفال در شمار  ترین  سن 

مولتری(. 

استفاده  تولدات  تخمین  برای  ای گامپرتز  رابطه  روش  دموگرافیکی  و  اقتصادی-اجتماعی  سروی  در 
شده که شکل اصالح شده روش P/F براس میباشد این روش میزان تولدات بر حسب سنین شخص و 
میزان مجموعی تولدات را توسط تعین کردن شکل منحنی تولدات از تولدات اخیر و تعین کردن سطح 
می کنند.  تخمین  جوانتر  های  خانم  توسط  شده  داده  تولدات گزارش  وسطی  تعداد  طریق  از  تولدات 
این روش می کوشد اشتباهاتی راکه معموال در ارقام تولدات در بسیار کم یا بسیار زیاد گزارش دادن 
اشتباهات گزارشدهی  و  زندگی  طول  تولدات  و کم گزارشدهی  است  همراه  نظر  مورد  دوره  در  تولدات 

نادرست سن در بین زنان سالخورده را رفع کند )وسایل جهت تخمین دموگرافیکی، مولتری(

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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معمولی  معیار  یک  مجموعی  تولدات  میزان 
وسطی  تعداد  منحیث  و  بوده  تولدات  سطح 
در طول  وی  در صورت که  خانم  یک  تولدات 
مطابق  خود  سالگی   )۱۵-۴۹( تولدات  حیات 
سنین  حسب  بر  تولدات  میزان  فعلی  الگوی 
است.  گردیده  تعریف  کند،  والدت  شخص 
از  مشخص  سنین  حسب  بر  تولدات  میزان 
تعداد  بر  ها  والدت  تعداد  تقسیم کردن  طریق 
شود.  می  تخمین  مشخص  سنین  های  خانم 
جدول  درین  که  تولدات  اضافی  های  معیار 
عمومی  میزان  از  اند  عبارت  گردیده  ارایه 
فی  ساالنه  تولدات  تعداد  که  است  تولدات 
۱۰۰۰ خانم ۱۵ الی ۴۴ ساله را نشان میدهد 
تولدات  منحیث  تولدات که  ناخالص  میزان  و 
بیان  نفوس  نفر   ۱۰۰۰ فی  در  ساالنه  زنده 

است. گردیده 

جدول ۲۲ یک میزان تولدات مجموعی 6٬۹ را برای فی خانم در والیت سمنگان نشان میدهد. در بین 
ولسوالی ها میزان تولدات مجموعی در محدوده 6٬۱ در دره صوف پایان تا ۸٬۸ در فیروز نخچیر قرار 

دارد.

میزان عمومی تولدات به سطح ۲۱۰ والدت در فی هزار خانم ۱۵ الی ۴۹ ثبت گردیده در حالیکه میزان 
فیروز  عمومی  تولدات  میزان  شده.  سنجش  نفوس  هزار  فی  در  تولد   ۲۹ سطح  در  تولدات  ناخالص 
ناخالص  میزان  ترین  بلند  ولسوالی  این  حالیکه  در  بوده   )۲67( ترین  بلند  ها  ولسوالی  بین  در  نخچیر 

تولدات را ثبت کرده اند )۳۲(.

۱.۱۳ سطح تولدات

6٬۹ سمنگان )۱۳۹۴(

7٬۲ کاپیسا )۱۳۹۳(

6٬۸ پروان )۱۳۹۳(

6٬۳ کابل )۱۳۹۲(

6٬۱ غور )۱۳۹۱(

7٬6 دایکندی )۱۳۹۱(

7٬۸ بامیان )۱۳۹۰(

تولدات مجموعی ۸: میزان  مربع 

دموگرافیکی و  اقتصادی-اجتماعی  سروی  منبع: 

جدول ۲۲: میزان های تولدات مجموعی تولدات عمومی و میزان ناخالص تولدات 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل  تفکیک  به 

میزان ناخالص تولدات میزان تولدات عمومی میزان تولدات مجموعی والیت/ولسوالی

۲۹ ۲۱۰ 6٬۹ سمنگان

۲۸ ۲۱۲ 7٬۰ ایبک

۳۰ ۲۰۹ 6٬۹ حضرت سلطان

۲6 ۲۱۹ 7٬۴ خرم و سرباغ

۳۲ ۲67 ۸٬۸ فیروز نخچیر

۳۱ ۲۱۹ 7٬۲ روی دو آب

۲7 ۱۸۹ 6٬۱ دره صوف پایین

۳۰ ۲۰۹ 7٬۰ دره صوف باال
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شکل ۳۲ میزان تولدات بر حسب سنین مشخص )فی ۱۰۰۰ خانم( برای سطح والیت و ولسوالی های 
دارای بلند ترین )فیروز نخچیر( و پائینترین )دره صوف پایین( میزان تولدات مجموعی نشان میدهد. 
اوج خود می رسد.  به   ۲۹ الی   ۲۵ بر حسب سنین مشخص در هر سه مورد در سنین  تولدات  میزان 
هر  دارد،  قرار  باالترین حد خود  در  پایین  دره صوف  در  نوجوانان  تولدات  میزان  اینجاست که  جالب 

چند این ولسوالی پایین ترین میزان تولدات مجموعی را در والیت دارا می باشد. 

و  قانون تصدیق کرده  را تحت  توسط حکومت، موجودیت طفل  تولد یک طفل  ثبت رسمی  تولد،  ثبت 
اساس حفاظت بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طفل را فراهم میکند. 
ماده 7 کانوانسون حقوق طفل مشخص می سازد که هر طفل حق دارد در هنگام تولد بدون هیچ گونه 

)یونسف(. ثبت گردد  تبعیض 

شمار  به  طفل  هر  اینکه  تضمین  جهت  تولد  ثبت  طفل،  موجودیت  قانونی  تصدیق  نخستین  بر  عالوه 

فیروز  سمنگان،  والیت  برای  مشخص  سنین  حسب  بر  تولدات  میزان   :۳۲ شکل 

نخچیر و دره صوف پایین: حمل ۱۳۹۴

14. ثبت تولدات

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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آمده و به خدمات اساسی مانند صحت، تامینات اجتماعی و تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشد حایز 
اهمیت مرکزی است. دانستن سن طفل جهت حمایت ان ها از کار اطفال، تحت بازداشت قرار گرفتن 
در سیستم قضایی و همانند اشخاص بالغ با ایشان برخورد صورت گرفتن، خدمت اجباری در نیروی 
نامه تولد منحیث ثبوت  ازدواج اطفال، قاچاق و بهره کشی جنسی حایز اهمیت است. تصدیق  مسلح، 
تولد می تواند اطفال غیر همراه و جدا شده را حمایت کرده و مهاجرت مصون را ارتقا دهد. در حقیقت 

ثبت تولد پاسپورت آن ها به محافظت است )یونسف(.

سروی اقتصادی – اجتماعی و دموگرافیکی سوال معیاری "آیا ............کارت تصدیق تولد دارد؟" را 
۳۳ نشان میدهد که  ۵ سال پرسیده شد، مورد استفاده قرار داد. شکل  که برای همه اطفال زیر سن 
تولد  اند(  داده  بلی  )به سوال جواب  ثبت گردیده  ۵ سال  زیر سن  اطفال  تولدات  در صد   ۲۸٬۰ صرف 
در   ۲7٬۴ برابر  در   ۲۸٬6 )باالترتیب  است  داشته  را  ثبت  احتمال  بیشتر  دختران  تولد  به  نظر  پسران 

صد(.

شکل ۳۴ نابرابری زیاد را میان ولسوالی ها با ثبت تولدات، در محدوده ۱۸٬۵ فیصد در ایبک تا 66٬۱ 
ثبت  ادارۀ  و  تأسیسات صحی  با  یونیسف  همکاری  نتیجۀ  در  میدهد.  نشان  نخچیر  فیروز  در  صد  در 
احوال و نفوس در زمینۀ توزیع کارت های تصدیق تولد، میزان تولدات ثبت شده در فیروز نخچیر در 

مقایسه با سایر ولسوالی ها به باالترین حد خود رسیده است. 

تفکیک  به  ثبت گردیده  شان  تولد  سال که   ۵ سن  زیر  نفوس  نسبت   :۳۳ شکل 

۱۳۹۴ جنس: سمنگان، حمل 
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شکل ۳۴: فیصدی والدت های ثبت شده برای نفوس زیر سن ۵ سال به تفکیک 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

تولد دختر ها بیشتر احتمال  به  تولد پسران نظر  الگو به مشاهده رسیده یعنی  در سطح ولسوالی، عین 
تولد  ثبت  ان جا  فیروز نخچیر، خرم و سرباغ و حضرت سلطان که در  استثنای  به  ثبت شوند  داشته 

۰٬7 فیصد نظر به ثبت پسران باالتر بود. ۱٬۱ فیصد و  ۲٬6 فیصد،  دختران باالترتیب به اندازه 

جدول ۲۳: نسبت تولدات ثبت شده برای نفوس زیر سن ۵ سال به تفکیک جنس 

و ولسوالی: حمل ۱۳۹۴ 

اناث ذکور والیت/ولسوالی

۲7٬۴ ۲۸٬6 سمنگان

۱۸٬۳ ۱۸٬6 ایبک

۳6٬۹ ۳6٬۲ حضرت سلطان

۳۰٬۳ ۲۹٬۲ خرم و سرباغ

67٬۵ 6۴٬۹ فیروز نخچیر

۲۹٬۸ ۳۱٬۹ روی دو آب

۲۳٬6 ۲۴٬6 دره صوف پایین

۲۹٬۴ ۳۵٬۰ دره صوف باال
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و  دیگر  والیات  در  شده  ثبت  تولدات  نسبت 
ارائه گردیده.   ۴ مربع  در  مجموع  در  کشور 
بصورت  فیصد(   ۲۸٬۰( سمنگان  تولدات  ثبت 
قابل مالحظه از تخمین سطح ملی )۳۵ فیصد( 
و سایر والیات تحت پوشش سروی به غیر از 
فیصد(   ۱6٬۳( دایکندی  و  فیصد(   ۹٬۰( غور 

بود.  تر  پایین 

های  میزان  و  سطوح  های  تخمین  فصل  این 
وفیات اطفال کمتر از یک سال و اطفال زیر سن 
میکند.  توضیح  سمنگان  والیت  در  را  سال   ۵
اقتصادی- انکشاف  برای  ها  شاخص  این 

۲۸٬۰ سمنگان )۱۳۹۴(*

۵۳٬۸ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۵۵٬۹ پروان )۱۳۹۳(*

66٬۰ کابل )۱۳۹۲(*

۹٬۰ غور )۱۳۹۱(*

۱6٬۳ دایکندی )۱۳۹۱(*

۳۵٬۰ افغانستان **

۹: تولدات ثبت شده  مربع 

 * دموگرافیکی  و  اجتماعی  اقتصادی  سروی   * منابع: 
تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری ۲۰۱۲-۲۰۱۱

15. وفیات

اجتماعی و کیفیت زندگی یک کشور یا یک ساحه و همچنان وضع صحی یک جمعیت شاخص های مهم 
می باشند. معیار های وفیات اطفال هم چنان به درک بهتر پیشرفت پروگرام ها و پالیسی های نفوس 

و صحت کمک میکند.

معیار های وفیات اطفال بصورت عام و وفیات اطفال کمتر از یک سال بصورت خاص اکثرا به صفت 
استفاده  مورد  صحی  وضع  مشخص  های  شاخص  و  اجتماعی   – اقتصادی  انکشاف  های کلی  شاخص 
چهارم  هدف  جهت  در  پیشرفت کشور  از  نظارت  جهت  اطفال  وفیات  های  میزان  می گیرند.  قرار 
اهداف انکشافی هزاره که هدف آن کاهش ۵۰ در صد در وفیات اطفال کمتر از یک سال بین سالهای 
۲۰۰۳ الی ۲۰۱۵ و بعد کاهش تر آن به یک ثلث مورد استفاده قرار میگرد تا سال ۲۰۲۰ )گزارش 
کتگوری  در  طفولیت  وفیات  های  میزان   .)۲۰۱۲ افغانستان  اسالمی  هزاره جمهوری  انکشافی  اهداف 

ها سنی بیان شده معموال حسب ذیل تعریف می شوند.

•  میزان وفیات اطفال کمتر از یک سال: احتمال فوت بین تولد و نخستین سالروز تولد.
•  میزان وفیات اطفال زیر سن ۵ سال: احتمال فوت بین تولد و سالروز پنجم تولد.

مورد  در  تولدات  در سنین  ازدواج کرده  های  خانم  از  دموگرافیکی  و  اجتماعی   – اقتصادی  در سروی 
تفکیک جنس سوال  به  اند  فوت کرده  آنهایکه  و  اند  زنده  فعال  اطفالیکه  تعداد  تولد شده،  زنده  اطفال 
بعمل آمد. روش غیر مستقیم، روش تروسل که نوع از روش براس است و جداول حیات کول – دیمنی  
اطفال فعال زنده که توسط خانم  و  تولد شده  زنده  اطفال  تعداد  از مجموع  اطفال  جهت تخمین وفیات 

ها گزارش داده شده به گروپ های سنی خانم ها تصنیف گردیده، را مورد استفاده قرار میدهد. 

جدول ۲۴ میزان های وفیات اطفال کمتر از یک سال و زیر سن ۵ سال را با تاریخ ریفرنساسد ۱۳۹۰ 
وفیات  و  زنده  تولد  هزار  فی  در  فوت   ۸۱ سمنگان  در  سال  یک  از  اطفال کمتر  وفیات  میکند.  ارایه 
ذکور  برای  ارقام  این  است.  شده  تخمین  زنده  تولد  هزار  فی  در  فوت   ۱۱۴ سال   ۵ سن  زیر  اطفال 

باالترتیب ۹۱ و ۱۲۵ برای اناث باالترتیب 7۱ و ۱۰۱ است.
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جدول ۲۴: تخمین های وفیات اطفال کمتر ازیک سال و اطفال زیر سن ۵ سال به 

۱۳۹۴ تفکیک جنس: سمنگان، حمل 

میزان وفیات اطفال زیر سن ۵ سال میزان وفیات اطفال کمتر از یک سال جنس

۱۱۴ ۸۱ هر دو جنس

۱۲۵ ۹۱ ذکور

۱۰۱ 7۱ اناث

نوت: 
میزان وفیات اطفال کمتر از یک سال در فی ۱۰۰۰ تولد زنده مربوط می گردد. 

میزان وفیات اطفال زیر سن ۵ سال به وفیات به فی ۱۰۰۰ تولد زنده مربوط می گردد.

خطر برای اطفال زنان ۱۵ الی ۱۹ ساله اکثرا بیشتر از گروپ های سنی دیگر می باشد. برای این الگو 
دو عامل وجود دارد: توزیع اطفال نظر به ترتیب والدت و عوامل اقتصادی – اجتماعی. والدت های 
توسط  اطفال که  و  دارند  قرار  میر  و  باالتر مرگ  در معرض خطر  بعدی  های  به والدت  نظر  نخستین 
خانم های جوان والدت می شوند بصورت آشکار شامل نسبت باالتر از اوسط والدت های نخست می 
باشند. زنان که در سنین جوانی طفل بدنیا می آورند تمایل دارند در گروپ پاینتر از اوسط اقتصادی 
– اجتماعی بوده و بنابران اطفال شان در معرض خطر مرگ باال تر از اوسط قرار دارند )وسایل برای 

هیل(.  دموگرافیکی، کنت  های  تخمین 

از یک  اطفال کمتر  وفیات  تخمین های 
سال و زیر سن ۵ سال والیات سمنگان، 
و  غور  بامیان،  پروان، کابل،  کاپیسا، 
داده شده  ۱۰ نشان  دایکندی در مربع 

است. 

زیر  و  سال  یک  از  اطفال کمتر  وفیات 
مقایسه  در  سمنگان  در  سال   ۵ سن 
با  مقایسه  در  اما  تر  پایین  بامیان  با 
دایکندی  و  غور  پروان، کابل،  کاپیسا، 
مقایسه  حال،  این  با  باشد.  می  باالتر 
احتیاط  با  همراه  باید  ها  شاخص  این 
صورت گیرد، زیرا سال های مرجع هر 
سروی  اینکه  دلیل  به  والیات  از  یک 
شده  انجام  آنها  در  مختلف  زمان  در 

باشد.  است، متفاوت می 

وفیات اطفال 
زیر ۵ سال

وفیات اطفال کمتر 
از یک سال

۱۱۴ ۸۱ سمنگان )۱۳۹۴(

7۲ ۵۵ کاپیسا )۱۳۹۳(

۸۰ ۵۹ پروان )۱۳۹۳(

۵۴ ۴۳ کابل )۱۳۹۲(

۹7 7۰ غور )۱۳۹۱(

۱۰۵ 76 دایکندی )۱۳۹۱(

۱۲۲ ۸6 بامیان )۱۳۹۰(

مربع ۱۰: میزان وفیات اطفال کمتر از ۵ سال

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  منبع: سروی 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

6۸



16. وضیعت زنده بودن والدین
که  نشان میدهد  ارقام  نشان میدهد.  را  ۵ سال  زیر سن  اطفال  والدین  بودن  زنده  ۳۵ وضعیت  شکل 
۱٬۲۱ اطفال والیت سمنگان اقاًل یکی از والدین )پدر یا مادر( شان فوت کرده است در حالیکه، والدین 
)پدر و مادر( ۹۸٬76 فیصد اطفال زنده بودند. نسبت اطفالیکه پدر شان فوت کرده ۰٬7۸ در صد بوده، 
در حالیکه اطفال که مادر شان فوت کرده ۰٬۳۴ فیصد است. نسبت اطفال زیر سن ۵ سال که هر دو 

والدین شان فوت کرده بودند ۰٬۰۹ فیصد بود.

این  تفکیک ولسوالی نشان میدهد.  به  را  ۵ سال  زیر سن  اطفال  والدین  بودن  زنده  ۳6 وضعیت  شکل 
نسبت در ولسوالی حضرت سلطان و روی دو آب با ۱٬۴۰ فیصد اطفال زیر سن ۵ سال که حد اقل یکی 
۰٬۸۴ فیصد  بوده، در حالیکه در فیروز نخچیر در سطح  ترین  بلند  اند  از دست داده  والدین شانرا  از 
داشت که  را  ۵ سال  زیر سن  اطفال  نسبت  ترین  بلند  فیصد   ۰٬۱۳ با  بوده. حضرت سلطان  پائینترین 

هر دو والدین )پدر و مادر( شان فوت کرده اند.

شکل ۳۵: فیصدی نفوس اطفال یتیم زیر ۵ سال: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سمنگان
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سمنگان،  ولسوالی:  تفکیک  به  سال   ۵ زیر  یتیم  اطفال  نفوس  فیصدی   :۳6 شکل 

حمل ۱۳۹۴

بودن  زنده  وضعیت  مقایسه 
کاپیسا،  سمنگان،  در  والدین 
در  دایکندی  و  غور  پروان، کابل، 
در  است.  ارائه گردیده   ۱۱ مربع 
یکی  که  اطفالی  نسبت  سمنگان، 
داده  دست  از  را  شان  والدین  از 
 ۱٬۱۱( کاپیسا  با  مقایسه  در  اند، 
و  فیصد(   ۰٬۹۸( پروان  فیصد(، 
کابل )۰٬7۵ فیصد( باالتر بوده اما 
فیصد(   ۱٬۵۰( غور  با  مقایسه  در 
تر  پایین  فیصد(   ۲٬۵( دایکندی  و 
این  بین  در  آن،  بر  عالوه  است. 
پایین  دارای  والیت، کاپیسا  شش 
هم  است که  اطفالی  نسبت  ترین 
دست  از  را  شان  مادر  هم  و  پدر 

داده اند. 

هم پدر و هم 
مادر فوت 

کرده اند

تنها پدر 
زنده است

تنها مادر زنده 
است

۰٬۰۹ ۰٬۳۴ ۰٬7۸ سمنگان )۱۳۹۴(

۰٬۰۴ ۰٬۲۲ ۰٬۸۱ کاپیسا )۱۳۹۳(

۰٬۰6 ۰٬۲۱ ۰٬6۵ پروان )۱۳۹۳(

۰٬۰۵ ۰٬۲۱ ۰٬۴۹ کابل )۱۳۹۲(

۰٬۲۰ ۰٬6۰ ۰٬7۰ غور )۱۳۹۱(

۰٬۴۰ ۰٬6۰ ۱٬۵۰ دایکندی )۱۳۹۱(

مربع ۱۱: وضعیت زنده بودن والدین

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  منبع: سروی 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

7۰



مشـــخصات خانوار   .17
۱.۱7 اندازه خانوار

والیت سمنگان جمعًا دارای 7۹ هزار 
خانوار بوده و اوسط تعداد اعضای هر 
از حد اوسط  نفر است که   ۵٬۹ خانوار 
باشد.  می  تر  پایین  نفر(   7٬۴( ملی 
خانوارهایکه ۲ تا ۵ عضو دارند ۴۸٬7 
را تشکیل میدهد در  فیصد خانوار ها 
صرف  نفري  يك  هاي  خانوار  حاليکه 
بین  در  ميدهد.  تشکيل  را  فيصد   ۱٬۱
 ۴٬۹( پایین  صوف  دره  ها،  ولسوالی 
نفر(، دره صوف باال )۵٬6 نفر( و خرم 
خانوار  اوسط  نفر(   ۵٬7( سرباغ  و 
ثبت کرده  را  والیت  اوسط  از  پائینتر 

اند.
ولسوالی  متباقی  خانوار  وسطی  اندازه 
 6 از  بوده  باالتر  والیت  اوسط  از  ها 
نفر )روی دو آب( تا 6٬7 نفر )ایبک و 

میکند. فرق  سلطان(  حضرت 

۵٬۹ سمنگان )۱۳۹۴(*

6٬۸ کاپیسا )۱۳۹۳(*

6٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

6٬۹ کابل )۱۳۹۲(*

۵٬6 غور )۱۳۹۱(*

۹٬۰ دایکندی )۱۳۹۱(*

7٬۴ بامیان )۱۳۹۰(*

7٬۴ افغانستان**

مربع ۱۲: متوسط تعداد افراد خانوار

دموگرافیکی و  اقتصادی-اجتماعی  سروی  منابع:  
تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری ۲۰۱۲-۲۰۱۱  

جدول ۲۵: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک اندازه، اوسط اندازۀ وسطی خانوار 

و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

اندازۀ وسطی 
خانوار

۱۰نفر یا 
بیشتر ۹نفر ۸نفر 7نفر 6نفر ۵نفر ۴نفر ۳نفر ۲نفر ۱نفر والیت/ولسوالی

۵٬۹ ۱۰٬۹ 6٬7 ۹٬۳ ۱۱٬۰ ۱۲٬۲ ۱۲٬۱ ۱۳٬۰ ۱۱٬7 ۱۱٬۹ ۱٬۱ سمنگان

6٬7 ۱6٬6 ۸٬6 ۱۱٬۱ ۱۲٬۵ ۱۲٬۳ ۱۱٬۱ ۱۱٬۰ ۸٬6 7٬۳ ۰٬7 ایبک

6٬7 ۱6٬۸ ۸٬۹ ۹٬۸ ۱۱٬۵ ۱۲٬۴ ۱۲٬۰ ۱۱٬۳ ۹٬۸ 7٬۱ ۰٬۴ حضرت سلطان

۵٬7 ۹٬۵ 7٬۲ ۱۰٬۰ ۱۱٬6 ۱۱٬7 ۱۱٬۵ ۱۲٬۲ ۱۲٬۸ ۱۲٬۰ ۱٬۵ خرم و سرباغ

6٬۳ ۱۴٬۸ 7٬۳ ۱۰٬6 ۱۰٬6 ۱۳٬۲ ۱۲٬۸ ۱۱٬۵ ۹٬۱ ۸٬۹ ۱٬۰ فیروز نخچیر

6٬۰ ۱۱٬۵ 6٬۱ ۹٬۲ ۱۲٬۱ ۱۲٬۳ ۱۲٬6 ۱۱٬۹ ۱۰٬۸ ۱۲٬۵ ۱٬۱ روی دو آب

۴٬۹ ۴٬۱ ۴٬۲ 7٬۲ ۹٬۰ ۱۲٬۰ ۱۳٬۴ ۱6٬۱ ۱۵٬۳ ۱7٬۰ ۱٬6 دره صوف پایین

۵٬6 7٬۴ 6٬۱ ۸٬۴ ۱۰٬۳ ۱۲٬۲ ۱۱٬۵ ۱۴٬۴ ۱۳٬۳ ۱۵٬۲ ۱٬۱ دره صوف باال

سمنگان
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۲.۱7 منبع عمده انرژی برای پخت و پز

۳6٬۱ در صد خانوار  و علف است که  بته  پز درسمنگان، کاه،  و  برای پخت  انرژی  منبع  ترین  معمول 
های والیت از آن به حیث مواد سوخت برای پخت و پز استفاده می کنند )شکل ۳7(. سرگین حیوانات 
توسط ۲7٬7 فیصد خانوارها، ذغالسنگ توسط ۱۳٬6 فیصد، چوب توسط ۱۱٬6 فیصد، گاز مایع توسط 
مواد  باقیماندۀ  و  بیوگاز  برق، گاز طبیعی،  ذغال چوب،  تیل خاک،  دیگری همچون  مواد  و  فیصد   6٬۸

۴٬۲ فیصد خانوارها مورد استفاده قرار می گیرد.  زراعتی توسط 

سرباغ  و  خرم  و  فیصد(   7۲٬7( نخچیر  فیروز  در  پز  و  پخت  برای  معمول  سوخت  ماده  کاه/بته/علف 
پز مورد  و  برای پخت  باال  6۴٬7 فیصد خانوارها در دره صوف  باشد. ذغال توسط  )۵۸٬۳ فیصد( می 
حضرت  و  فیصد(   ۵۱٬6( پایین  دره صوف  در  اکثرًا  حیوانات  سرگین  حالیکه  در  گرفته،  قرار  استفاده 

سلطان )۴۵٬6 فیصد( استفاده شده است. 

شکل ۳7: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک منبع عمده انرژی برای پخت و پز 

و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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تــسخین برای  مواد ســوخت  مبنع عمده   ۳.۱7

از هر  خانوار  بود. حدود یک  برای تسخین  انرژی  مهم  منبع  در والیت سمنگان، سرگین حیوانات/بته 
دو خانوار درین والیت انرا منحیث مواد سوخت برای تسخین مورد استفاده قرار میدادند )شکل ۳۸(. 
ذغال چوب توسط ۲6٬۵ فیصد و چوب توسط ۱۸٬۱ فیصد خانوار ها مورد استفاده قرار میگرفت. ۴٬7 
در صد دیگر خانوار ها از سایر انواع مواد سوخت مانند گاز/تیل خاک/دیزل، برق، ذغالسنگ و غیره 

استفاده می کردند. برای تسخین 

در ولسوالی های حضرت سلطان )۹۰٬۴ فیصد(، فیروز نخچیر )7۱٬6 فیصد(، دره صوف پایین )6۸٬6 
استفاده  تسخین  برای  چوب  از  ها  خانوار  نصف  از  بیشتر  فیصد(   ۵۴٬۹( سرباغ  و  خرم  و  فیصد( 

میکردند.

فیصد(،   ۸6٬7( می کردند  استفاده  ذغال چوب  از  خانوار  خانوار، چهار  پنج  هر  از  باال،  دره صوف  در 
در حالیکه چوب منبع سوخت عام در روی دو آب )۵۹٬۱ فیصد( و ایبک )۴۸٬6 فیصد( بوده است. 

و  تسخین  برای  انرژی  منبع عمده  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع   :۳۸ شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

سمنگان
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تنویر برای  انرژی  عـــمده  ۴.۱7 منبع 

برق شمسی )سولر( منبع پیشرو انرژی جهت تنویر در میان خانوار های والیت سمنگان بود و توسط 
خاک  و گاز/تیل  فیصد(   ۳۰٬۰( برق  تعقیب آن  به  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  خانوارها  فیصد   6۰
)۸٬7( قرار دارد طوریکه در شکل ۳۹ نشان داده شده. نسبت کوچکی از خانوارها گفته اند که از دیگر 

منابع انرژی از جمله شمع و غیره برای تنویر استفاده می کنند )۱٬۳ فیصد(.
  

اکثر خانوار ها در دره صوف پایین )۸۹٬۱ فیصد(، روی دو آب )۸۱٬۹ فیصد(، حضرت سلطان )7۴٬۰ 
فیصد(، دره صوف باال )6۴٬۵ فیصد( و خرم و سرباغ )6۲٬۵ فیصد( از برق سولر برای تنویر استفاده 

میکردند. 

باشد. دو خانوار  ایبک )6۱٬7 فیصد( می  تنویر در  یا برق آبی( منبع عمده  برق )جنراتور، برق دولتی 
از هر ۵ خانوار در فیروز نخچیر )۴۲٬6 فیصد( و سه خانوار از هر ده خانوار در خرم و سرباغ )۳۴٬۲ 

فیصد( و دره صوف باال )۳۱ فیصد( از برق منحیث منبع اصلی تنویر استفاده می کردند. 

تنویر  برای  انرژی  عمده  منبع  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع   :۳۹ شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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دیگر  و  پز  و  پخت  شو،  و  عــمده آب آشامیدنی، شست  منبع   ۵.۱7

اســتفاده موارد 

۱۹٬7 سمنگان )۱۳۹۴(*

۴۴٬۱ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۴۱٬۳ پروان )۱۳۹۳(*

7۸٬۴ کابل )۱۳۹۲(*

۲۰٬۳ غور )۱۳۹۱(*

۱۴٬۰ دایکندی )۱۳۹۱(*

۱۵٬۵ بامیان )۱۳۹۰(*

۲7٬۲ افغانستان **

از  هایکه  خانوار  نسبت   :۱۳ مربع 

آشامیدنی  آب  یافتۀ  بهبود  منبع 

می کنند استفاده 

اجتماعی و دموگرافیکی اقتصادی  منابع: * سروی 
-۱۳۹۰ پذیری  و آسیب  خطرات  ملی  تحلیل   **

۱۳۹۱

آب های سطحی، از جمله دریاف چشمه، بندف جوی 
والیت  در  منابع آب آشامیدنی  ترین  معمول  حوض  و 
ایبک  در  ها  خانوار  اکثر  فیصد(.   ۴۰٬۵( بود  سمنگان 
)۵۸٬۸ فیصد( و روی دو آب )۵۳٬۲ فیصد( آب مورد 

نیاز خود را از این منبع تهیه می کردند.

از  فیصد(   ۱۹٬7( پایینی  فیصدی  والیت  تمام  در 
یافته  بهبود  آشامیدنی  آب  به  ها  خانوار  مجموع 
دسترسی داشتند:  7٬۹ فیصد به آب چاه سر پوشیده، 
به آب چاه  ۲٬۳ فیصد  به چشۀ سرپوشیده،  ۸٬6 فیصد 
برمه ای، ۰٬۸ فیصد به  آب نل داخل حویلی/نل داخل 

داشتند. دسترسی  همسایه  خانه 

نسبت  بزرگترین  نخچیر  فیروز  ها  ولسوالی  میان  در 
یافته آب  بهبود  منابع  به  داشت که  را  های  خانوار 
و  خرم  فیصد(.   ۵۸٬۴( داشتند  دسترسی  آشامیدنی 
در  میگرند.  قرار  ان  تعقیب  به  فیصد   ۳۱٬۲ با  سرباغ 
منبع  ای  برمه  چاه  و  سرپوشیده  چاه  نخچیر،  فیروز 
عمده آب آشامیدنی بهبود یافته برای باالترتیب ۲۹٬۵ 
فیصد و ۲7٬۲ فیصد خانوارها بود. اکثر خانوار ها در 
را  خود  فیصد( آب آشامیدنی   ۴۳٬6( سلطان  حضرت 
از چشمه های سر نپوشیده تهیه می کردند، در حالیکه 
آب  پایین  صوف  دره  در  ها  خانوار  نصف  از  بیش 
باران،  همچون آب  منابع  دیگر  از  را  خود  آشامیدنی 

وغیره بدست می آوردند.

۴منبع بهبود یافته آب آشامیدنی شامل آب نل داخل واحد مسکونی/حویلی/خانه همسایه، چاه برمه ای، چاه سرپوشیده و چشمه سرپوشیده میگردد.

سمنگان
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و  آشامیدنی  آب  عمده  منبع  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع   :۲6 جدول 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

دسترسی  یافته آب آشامیدنی  بهبود  منبع  به  هایکه   خانوار  نسبت   :۴۰ شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل  تفکیک  به  داشتند 

دره صوف 
باال

دره صوف 
پایین

روی دو 
آب

فیروز 
نخچیر

خرم و 
سرباغ

حضرت 
سلطان ایبک سمنگان منبع آب آشامیدنی

100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 مجموع

۵٬۰ ۰٬۰ 7٬۸ ۳٬۱ ۹٬6 ۰٬۱ ۳٬۲ ۳٬6 آب نل

۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۴ ۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۳ ۰٬۱ نل داخل خانه

۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۳ ۱٬۰ ۰٬۱ ۱٬۹ ۰٬6 نل داخل حویلی

۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۸ ۰٬۵ ۰٬۰ ۰٬۱ ۰٬۱ نل داخل خانه همسایه

۴٬۸ ۰٬۰ 7٬۸ ۱٬6 7٬۹ ۰٬۰ ۰٬۹ ۲٬7 نل عمومی

3٬1 1٬6 0٬1 27٬2 0٬4 4٬1 0٬5 2٬4 چاه برمه ای

۱۴٬۰ ۵٬۵ 7٬۸ ۴۳٬۲ ۹٬۸ ۵۸٬6 7٬6 ۱۵٬۰ چاه حفر شده

۱۱٬۵ ۳٬۲ ۵٬۱ ۲۹٬۵ 7٬۵ ۱۵٬۱ ۵٬7 7٬۹ چاه سرپوشیده

۱6٬۸ ۴٬۱ ۲۰٬۵ ۰٬۴ ۲۴٬۱ ۲٬۲ ۴٬۴ ۹٬7 چاه سرباز

30٬4 8٬2 29٬0 0٬6 45٬7 5٬1 12٬9 آب از چشمه 18٬3

۱۳٬۵ ۴٬۱ ۸٬۵ ۰٬۲ ۲۱٬6 ۲٬۹ ۸٬۵ ۸٬6 چشمه سر پوشده

۱6٬۸ ۴٬۱ ۲۰٬۵ ۰٬۴ ۲۴٬۱ ۲٬۲ ۴٬۴ ۹٬7 چشمه سرباز

44٬5 28٬0 53٬2 0٬8 32٬0 18٬7 58٬8 40٬5 آب سطحی )دریا، جوی، 
بند، جهیل، کانال، حوض(

3٬0 56٬6 2٬1 17٬8 2٬6 13٬4 17٬0 20٬3 موارد دیگر
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آب سطحی منبع اصلی آب برای شست و شو، پخت و پز و دیگر مقاصد برای اکثر خانوار ها )۴۲٬۹ 
فیصد( در والیت سمنگان بود. اکثر خانوار ها در ایبک )6۱٬6 فیصد(، روی دو آب )۵6٬۵ فیصد( و 

دره صوف باال )۵۰٬۸ فیصد( از آب سطحی به این مقاصد استفاده میکردند. 

 67٬۴ نخچیر،  فیروز  در  فیصد   7۰٬۱ بودند:  زراعتی  زمین  مالک  سمنگان  والیت  در  ها  خانوار  اکثر 
فیصد در دره صوف پایین، 66٬۰ فیصد در خرم و سرباغ، 6۲٬۲ فیصد در حضرت سلطان، 6۰٬۳ فیصد 
در روی دو آب، و ۵۸٬6 فیصد در دره صوف باال. با این حال، مساحت اراضی تحت تملک خانوار ها 
کوچک بود: ۱۹٬6 فیصد خانوار های زمین دار، مالک کمتر از پنج جریب یا ۱۰٬۰۰۰ متر مربع زمین 

بودند )۱ جریب= ۲٬۰۰۰ متر مربع(.

جدول ۲7: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک منبع آب برای شست و شو، پخت 

و پز و دیگر استفاده های خانوار و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

دره صوف 
باال

دره صوف 
پایین

روی دو 
آب

فیروز 
نخچیر

خرم و 
سرباغ

حضرت 
سلطان ایبک سمنگان منبع آب برای مصارف دیگر

100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 100٬0 مجموع

۵٬۰ ۰٬۰ ۵٬۹ ۳٬۱ ۹٬۵ ۰٬۱ ۳٬۲ ۳٬۳ آب نل

۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۴ ۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۳ ۰٬۱ نل داخل خانه

۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۳ ۱٬۰ ۰٬۱ ۱٬۹ ۰٬6 نل داخل حویلی

۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬6 ۰٬۵ ۰٬۰ ۰٬۱ ۰٬۱ نل داخل خانه همسایه

۴٬۹ ۰٬۰ ۵٬۹ ۱٬۸ 7٬۹ ۰٬۰ ۰٬۹ ۲٬۵ نل عمومی

2٬3 1٬2 0٬1 29٬0 0٬4 4٬3 0٬5 2٬2 چاه برمه ای

۹٬۲ ۵٬۲ 7٬۸ ۴۳٬6 ۹٬6 ۵۸٬۸ ۴٬۹ ۱۳٬۳ چاه حفر شده

6٬۸ ۲٬7 ۵٬۰ ۳۰٬۱ 7٬۴ ۱۵٬۳ ۳٬۰ 6٬۴ چاه سرپوشیده

۲٬۴ ۲٬۴ ۲٬۸ ۱۳٬۵ ۲٬۳ ۴۳٬۵ ۱٬۹ 7٬۰ چاه سرباز

29٬7 8٬6 28٬8 0٬7 44٬0 5٬1 13٬0 18٬1 آب از چشمه

۱۳٬۲ ۴٬۴ ۸٬۳ ۰٬۲ ۲۰٬۰ ۲٬۸ ۸٬۳ ۸٬۴ چشمه سر پوشده

۱6٬۴ ۴٬۲ ۲۰٬۵ ۰٬۵ ۲۴٬۰ ۲٬۳ ۴٬7 ۹٬7 چشمه سرباز

50٬8 28٬4 56٬5 7٬7 33٬9 18٬7 61٬6 42٬9 آب سطحی )دریا، جوی، 
بند، جهیل، کانال، حوض(

3٬1 56٬6 1٬0 15٬9 2٬6 12٬9 16٬9 20٬1 موارد دیگر

زمین مالکـیت   6.۱7

سمنگان
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سمنگان،  ولسوالی:  تفکیک  به  زراعتی  زمین  مالک  خانوارهای  نسبت   :۴۱ شکل 

حمل ۱۳۹۴

از آن  و  بودند  قاطر  اقل مالک یک اسب/خر/یا  ۵۹٬۵ فیصد خانوار ها حد  تمام والیت، در حدود  در 
برای حمل و نقل استفاده می کردند. اکثر خانوارها )7۳٬7 فیصد( تنها یک یا دو اسب/خر/خاطر بودند.
بز  6 راس  الی   ۱ این خانوار ها  6۰٬6 فیصد  بود.  ۴۵٬۴ فیصد  بز  نسبت خانوار های مالک یک راس 
داشتند. از جانب دیگر نسبت پائین تر خانوار ها )۳7٬۸ فیصد( مالک یک راس گوسفند بوده و ۳۸٬7 

فیصد این خانوار ها ۱ الی 6 راس گوسفند داشتند. 

نسبت پائین خانوار هایی که دارای یک گاو ماده/گاو شیری و یا یک گاو نر بودند که عمدتًا از آن برای 
تهیۀ غذا )شیر، ماست، گوشت، قیماغ یا قروت( یا تأمین سوخت برای پخت و پز و تسخین )سرگین( 
استفاده می کردند، نیز پایین )۴۰٬۲ فیصد( بود. اثر خانوار های دارای گاو )۸۴٬6 فیصد( صرفًا مالک 

یک یا دو رأس گاو بودند. 

از جانب دیگر پرورش مرغ خانگی معمول ترین فعالیت در بین خانوار های بود که به پرورش مواشی 
می  پرورش  را  مرغ  یک  در سمنگان دست کم  خانوارها  فیصد   ۳6٬۹ در حدود  پرداختند.  می  طیور  و 
کمتر  آنها  فیصد   ۸۲ حدود  و  میدادند  پرورش  غذا  بخاطر  را  خانگی  مرغ  ها  خانوار  این  اکثر  دادند. 
از ۵ مرغ خانگی را پرورش میدادند. یک نسبت بسیار کوچک خانوار ها مرغابی یا فیل مرغ پرورش 

فیصد(.  ۳٬۰( میدادند 

 7۵٬۴( سلطان  حضرت  فیصد(،   ۸۱٬۲( اب  دو  روی  در  ها  خانوار  نصف  از  بیشتر  ها،  ولسوالی  در 
فیصد(   ۵7٬6( باال  صوف  دره  و  فیصد(   7۱٬۸( پایین  صوف  دره  فیصد(،   7۴( سرباغ  و  خرم  فیصد(، 
مالک یک اسب/خر یا قاطر بودند. . بیشتر از 6۰ فیصد خانوارها در روی دو آب مالک یک رأس گاو 

شیری/گاو نر )67٬۱ فیصد( و در حضرت سلطان حد اقل مالک یک رأس بز بودند )66٬7(. 

7.۱7 مالکیت مواشی و طیور

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴
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مرقابی/فیل مرغ مرغ گوسفند گاو ماده/شیری و گاو نر بز اسب/خر/قاطر والیت/ولسوالی

۳٬۰ ۳6٬۹ ۳7٬۸ ۴۰٬۲ ۴۵٬۴ ۵۹٬۵ سمنگان

۱٬۱ ۲6٬7 ۲7٬۰ ۳۴٬۲ ۲۵٬۵ ۳۱٬۳ ایبک

۱٬7 ۴۴٬۲ ۵۸٬۵ ۴۵٬6 66٬7 7۵٬۴ حضرت سلطان

۲٬7 ۴۵٬۹ ۴۸٬۹ ۵7٬۴ ۵۳٬۴ 7۴٬۰ خرم و سرباغ

۱٬۱ ۳۳٬۵ ۴۵٬7 ۲۰٬۵ ۴۴٬۲ ۳6٬6 فیروز نخچیر

7٬۳ ۴۵٬۴ ۵7٬۱ 67٬۱ ۵۰٬۲ ۸۱٬۲ روی دو آب

۲٬۹ ۴۳٬۳ ۳6٬۸ ۲7٬7 ۵۸٬7 7۱٬۸ دره صوف پایین

۴٬۳ ۲۹٬۲ ۲۱٬۹ ۳۸٬۲ ۳7٬۴ ۵7٬6 دره صوف باال

ولسوالی:  و  مواشی/طیور  نوع  و  مالکیت  تفکیک  به  ها  خانوار  نسبت   :۲۸ جدول 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

در سطح کل سمنگان، ۹۰٬۱ فیصد خانوارها در خانه هایشان برق داشتند. این نسبت در روی دو آب 
در باالترین حد خود قرار دارد )۹6٬۴(. 

در  ۱6 گانه(  موارد  میان  )از  خانوار  مالکیت  تحت  سهولت  ترین  معمول  موبایل  تلفون  برق،  از  بعد 
سطح والیت می باشد )6۳ فیصد(. لزوم استفاده از وسایل مخابرات )تلفون موبایل( در تمام ولسوالی 
ها آشکار می باشد، از ۵۲٬۹ فیصد در خانوار های دره صوف پایین تا 7۸٬7 فیصد در فیروز نخچیر. 
ساعت دیواری نیز یکی دیگر از اقالم متداولی است که تحت مالکیت خانوارها می باشد )۵6٬۳ فیصد(.

مالک  ها  خانوار  از  برخی  که  دهد  می  نشان  مخابراتی  و  ای  رسانه  وسایل  به  مربوط  ارقام  مقایسۀ 
مالکیت  میزان  می آید.  تعقیب آن  به  فیصد   ۲۳٬۹ با  رادیو  و  باشد  می   )۲۵٬۳( تلویزیون  دستگاه  یک 
تلویزیون و رادیو در ایبک به ترتیب با ۵۴٬۵ و ۳6٬۸ فیصد در باالترین حد خود قرار دارد. تعداد کمی 
دره  در  انترنت  به  دسترسی  میزان  باالترین  و  فیصد(   ۴٬۳( داشتند  دسترسی  انترنت  به  خانوارها  از 

صوف پایین )7٬۳( می باشد.

۱۴٬۸ فیصد خانوارها موتر سایکل دارند که برای استفاده شخصی یا کاری آن را خریداری  در حدود 
نموده اند، در حالیکه ۴٬۲ فیصد خانوارها یک عراده موتر دارند. حداقل یک خانوار از هر سه خانوار 

در فیروز نخچیر مالک موتر سایکل می باشند )۳7٬۳ فیصد(. 

۸.۱7 سـهولت ها و دارایي های خانــوار

سمنگان
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۲٬۲ ۲٬۵ ۴٬۲ ۰٬۲ ۱۴٬۸ 7٬۵ ۴٬۰ ۵6٬۳ ۴٬۳ ۴٬۱ ۵٬6 ۰٬۵ 6۳٬۰ ۲۵٬۳ ۲۳٬۹ ۹۰٬۱ سمنگان

۳٬۲ ۳٬۲ ۸٬۰ ۰٬۴ ۱۸٬۲ ۱۹٬۱ ۱۰٬۲ ۵۳٬7 7٬۱ ۱۵٬۱ ۲۱٬۱ ۰٬۹ 77٬۹ ۵۴٬۵ ۳6٬۸ ۹۰٬۰ ایبک

۴٬۳ ۳٬۸ ۴٬7 ۰٬۴ ۲۳٬۳ ۸٬۵ ۱٬۱ ۵۰٬۰ ۰٬۸ ۰٬۵ ۰٬۵ ۰٬۵ 6۰٬۳ ۱۰٬۹ ۱۹٬۳ ۸۳٬۱ حضرت 
سلطان

۱٬۵ ۰٬7 ۲٬۲ ۰٬۰ ۲٬۳ ۱٬۹ ۱٬۹ ۵۰٬۴ ۵٬۳ ۰٬۵ ۰٬6 ۰٬۴ ۵۵٬۰ ۲7٬۰ ۲۰٬۳ ۸۵٬۲ خرم و 
سرباغ

۴٬6 ۲٬۵ ۵٬۲ ۰٬6 ۳7٬7 ۱۵٬۱ ۴٬۱ 6۴٬۹ ۴٬۰ ۰٬۳ ۰٬6 ۰٬6 7۸٬7 ۲۲٬۸ ۳۱٬۵ ۸۳٬۱ فیروز 
نخچیر

۱٬۴ ۱٬۲ ۲٬6 ۰٬۱ ۱۱٬۸ ۱٬6 ۱٬۳ 7۰٬6 ۰٬۳ ۰٬۱ ۰٬۲ ۰٬۳ ۵۹٬7 ۸٬۵ ۲۵٬۹ ۹6٬۴ روی دو 
آب

۰٬7 ۲٬۱ ۱٬۱ ۰٬۱ ۱۱٬6 ۱٬7 ۰٬۹ 6۴٬۳ 7٬۳ ۰٬۱ ۰٬۱ ۰٬۴ ۵۲٬۹ ۵٬۲ ۱۹٬۰ ۸۹٬۱ دره 
صوف 
پایین

۱٬6 ۳٬۱ ۴٬۱ ۰٬۱ ۱۲٬۸ ۲٬۵ ۳٬۵ ۴۴٬6 ۰٬6 ۰٬۴ ۰٬۲ ۰٬۴ ۵۹٬۳ ۲۸٬۳ ۱۲٬۸ ۹۵٬۳ دره 
صوف 

باال

در  موجود  تسهیالت  و  ها  دارایی  نوع  تفکیک  به  خانوارها  نسبت   :۲۹ جدول 

خانوار و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

18.  مشخصات مسکن
بام ۱.۱۸ مواد ساختمانی 

تقریبًا تمام خانوار ها )۹7٬6 فیصد( در والیت سمنگان در زمان سروی در خانه های زندگی می کردند 
۱٬۲ فیصد در خانه های زندگی میکردند  از چوب، تخته چوب و گل ساخته شده بود. تنها  که بام آن 
۰٬۵ فیصد در خانه های زندگی میکردند که بام ان  که بام ان از گل و چوب/آهن ساخته شده بود و 
از خشت به همراه گل ساخته شده بو و ۰٬۵ دیگر بام خانه هایشان از سمنت ساخته شده. ۰٬۳ فیصد 

باقیمانده در خانه هایی زندگی می کردند که بام آن از مواد دیگر ساخته شده بود. 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۸۰



موارد دیگر سمت خشت با گل گل با چوب/آهن گل با چوب/تخته والیت/ولسوالی

۰٬۳ ۰٬۵ ۰٬۵ ۱٬۲ ۹7٬6 سمنگان

۰٬6 ۱٬۸ ۰٬۲ ۰٬7 ۹6٬7 ایبک

۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۳ ۰٬۴ ۹۹٬۳ حضرت سلطان

۰٬۲ ۰٬۱ ۰٬۱ ۳٬۵ ۹6٬۲ خرم و سرباغ

۰٬6 ۰٬۲ ۰٬۴ ۱٬۱ ۹7٬6 فیروز نخچیر

۰٬۰ ۰٬۰ ۰٬۱ ۰٬۵ ۹۹٬۳ روی دو آب

۰٬۱ ۰٬۰ ۰٬۳ ۲٬۰ ۹7٬6 دره صوف پایین

۰٬۳ ۰٬۰ ۱٬۸ ۰٬۵ ۹7٬۴ دره صوف باال

واحد  بام  ساختمانی  عمده  مواد  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع  جدول۳۰: 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل  و  مسکونی 

بیرونی دیوار های  مــواد ساختمانی   ۲.۱۸

از گل و خاک درست شده است )7۲٬۴ فیصد(.  اکثر خانه ها در والیت سمنگان  بیرونی  دیوار های 
برای  عمومًا  است که  موادی  از  یکی  نیز   )۱۰٬۳( خام  خشت  و  فیصد(   ۱۵٬7( و گل  سنگ  همچنین 
به سطح ولسوالی فیصدی خانوار  قرار گرفته است.  استفاده  بیرونی خانه ها مورد  ساختن دیوار های 
هایکه در خانه زندگی میکردند که دیوار بیرونی ان از خاک و گل ساخته شده بودند در محدوده ۳۳٬۵ 
در صد )خرم و سرباغ( تا ۹۱٬۹ در صد )دره صوف پایین( قرار داشت. نسبت خانوار هایکه در خانه 
های زندگی میکردند که دیوار بیرونی ان از سنگ ساخته شده بود در محدوده 7٬۰ فیصد در دره صوف 

پایین تا ۳6٬۱ فیصد در خرم و سرباغ قرار داشت.

بیرونی  های  دیوار  ساختمانی  عمده  مواد  تفکیک  به  ها  خانوار  توزیع   :۳۱ جدول 

واحد مسکونی  و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

موارد دیگر سمت/سنگ با آهن خشت خام سنگ با گل خاک/گل والیت/ولسوالی

۱٬۰ ۰٬6 ۱۰٬۳ ۱۵٬7 7۲٬۴ سمنگان

۲٬۴ ۱٬۵ ۱۴٬۰ ۹٬۴ 7۲٬7 ایبک

۰٬۳ ۰٬۳ ۴٬۹ ۱۲٬۹ ۸۱٬۵ حضرت سلطان

۱٬۲ ۰٬۳ ۲۸٬۹ ۳6٬۱ ۳۳٬۵ خرم و سرباغ

۲٬۰ ۰٬6 ۲۹٬6 ۸٬۲ ۵۹٬۵ فیروز نخچیر

۰٬۱ ۰٬۲ ۵٬۸ ۳۲٬7 6۱٬۲ روی دو آب

۰٬۲ ۰٬۴ ۰٬6 7٬۰ ۹۱٬۹ دره صوف پایین

۰٬6 ۰٬۲ ۱۱٬۳ ۱7٬۵ 7۰٬۴ دره صوف باال

سمنگان

۸۱



/مـواد ساختمانی اطاق ۳.۱۸ پوشش سطح 

پوشیده  ریگ  گل/  با  سطح آن  که  میکردند  زندگی  های  خانه  در  سمنگان  والیت  در  ها  خانوار  اکثر 
شده بود )۹6٬۹ فیصد( در حالیکه ۱٬۴ فیصد در خانه هایکه سطح آن از تخته چوب ساخته شده بود، 

میکردند. زندگی 

از  از گل/ریگ ساخته شده است  درسطح ولسوالی ها، نسبت خانوار هایی که در سطح خانه هایشان 
۹۴ فیصد در ایبک تا ۹۹٬7 فیصد در روی دو آب افزایش می یابد. در حضرت سلطان، کف ۴٬۲ فیصد 

خانه ها با استفاده از تخته چوب درست شده است. 

واحد  اطاق  سطح  ساختمانی  عمده  مواد  تفکیک  به  ها  خانوار  توزیع   :۳۲ جدول 

مسکونی  و ولسوالی: سمنگان، حمل ۱۳۹۴

بدون جواب موارد دیگر تخته چوب گل/ریگ والیت/ولسوالی

۰٬۸ ۰٬۸ ۱٬۴ ۹6٬۹ سمنگان

۰٬۴ ۲٬6 ۲٬۳ ۹۴٬7 ایبک

۰٬۰ ۰٬۳ ۴٬۲ ۹۵٬۴ حضرت سلطان

۰٬۰ ۰٬۳ ۲٬۴ ۹7٬۳ خرم و سرباغ

۰٬۰ ۱٬۱ ۱٬۱ ۹7٬۸ فیروز نخچیر

۰٬۰ ۰٬۱ ۰٬۲ ۹۹٬7 روی دو آب

۲٬۹ ۰٬۱ ۰٬۵ ۹6٬۵ دره صوف پایین

۰٬۱ ۰٬۳ ۰٬۲ ۹۹٬۵ دره صوف باال

مسکونی واحــد  مالکیت   ۴.۱۸

که  میکردند  زندگی  های  خانه  در  سروی  زمان  در  ها  خانوار  فیصد   ۹۱٬۵ حدود  سمنگان  والیت  در 
مالک ان بودند. ۵٬۴ در صد در خانه های رایگان و ۲٬۸ فیصد در خانه های کرایی زندگی می کردند. 
در سطح ولسوالی، ۸۴ فیصد خانوار ها در خانه هایی زندگی می کردند که مالک آن بودند. بلند ترین 
نست مالکیت خانه در روی دو آب )۹7٬۳ فیصد( و بلند ترین نسبت خانه های کرایی در ایبک )۹٬۲ 
زندگی  رایگان  ۱۰٬7 فیصد خانوارها در مسکن های  باال،  در دره صوف  ثبت رسیده است.  به  فیصد( 

می کردند. 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۸۲



جدول ۳۳:  توزیع خانوار ها به تفکیک وضعیت تصرف واحد مسکونی و ولسوالی: 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

مفت گروی کرایه دار مالک والیت/ولسوالی

۵٬۴ ۰٬۲ ۲٬۸ ۹۱٬۵ سمنگان

6٬۳ ۰٬7 ۹٬۲ ۸۳٬۸ ایبک

۳٬۲ ۰٬۱ ۰٬6 ۹6٬۱ حضرت سلطان

6٬۱ ۰٬۰ ۰٬۴ ۹۳٬۴ خرم و سرباغ

6٬۵ ۰٬۰ ۰٬۲ ۹۳٬۴ فیروز نخچیر

۲٬۱ ۰٬۱ ۰٬۵ ۹7٬۳ روی دو آب

۳٬۱ ۰٬۰ ۰٬6 ۹6٬۲ دره صوف پایین

۱۰٬7 ۰٬۱ ۰٬۸ ۸۸٬۴ دره صوف باال

تشناب نوع سـهولت   ۵.۱۸

فیصد   ۱۰٬۴ تنها  یونسف،  تعریف  مطابق 
اند  داده  گزارش  سمنگان  های  خانوار 
تشناب  یافته  بهبود  سهولت  یک  که 
اند  مشتمل  ها  تشناب  نوع  این  دارند.  
تانک  فاضالب،  سیستم  به  بر: کمودیکه 
فیصد(،   ۱٬۹( ریزد  می  حفره  یا  سیپتیک 
 7٬۹( سرپوش  یا  هواکش  دارای  تشناب 
فیصد(.   ۰.6( ساز  تشناب کود  و  فیصد( 
شکل ۴۲ نشان می دهد که فیروز نخچیر 
باالترین نسبت خانوار هایی در خود جای 
امکانات  به  فیصد( که   ۳۰٬۳( دهد  می 
و  دارند  دسترسی  فاضالب  یافتۀ  بهبود 
می  تعقیب آن  به  فیصد   ۲۹٬۵ با  ایبک 

آید. 

خانوار  فیصد   ۸۰ اقاًل  ولسوالی،  درسطح 
ازین نوع سهولت تشناب استفاده می  ها 

کنند.

به حفره، تشناب هواکش دار متصل  تانک سپتیک، متصل  به  به سیستم فاضالب، متصل  بر می گیرد: متصل  را در  یافته موارد ذیل  بهبود  ۵. تشناب 
به حفره و تشناب کودساز. به حفره، تشناب سرپوشیدۀ متصل 

۱۰٬۴ سمنگان )۱۳۹۴(*

۱٬۹ کاپیسا )۱۳۹۳(*

6٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

۴۳٬۸ کابل )۱۳۹۲(*

۲٬۳ غور )۱۳۹۱(*

۱٬۴ دایکندی )۱۳۹۱(*

۱۲٬7 بامیان )۱۳۹۰(*

6٬۰ افغانستان **

سهولت  از  خانوارهایی که  نسبت   :۱۴ مربع 

می کنند استفاده  الصحه  یافته حفظ  بهبود 

دموگرافیکی و  اجتماعی  اقتصادی  *سروی  منبع: 

سمنگان

۸۳



تفکیک  به  الصحه  یافته حفظ  بهبود  دارای سهولت  ۴۲: نسبت خانوارهای   شکل 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

سهولت بهبود نیافته حفظ الصحه سهولت بهبود یافته حفظ الصحه

موارد والیت/ولسوالی
دیگر

تشناب که 
به جای 

دیگرمیریزد/ 
نامعلوم

تشناب 
بدون 
سرپوش

تشناب 
معمولی مجموع تشناب 

کودساز

تشناب 
دارای 

هواکش 
/ تشناب 
سرپوش دار

تشناب که 
به سیستم 
فاضآلب / 

تانک سپتیک 
/ حفره میریزد

مجموع

7٬7 ۰٬۴ ۱٬۰ ۸۰٬۵ ۸۹٬6 ۰٬6 7٬۹ ۱٬۹ ۱۰٬۴ سمنگان

۴٬۳ ۰٬۲ ۲٬۱ 6۳٬7 7۰٬۵ ۱٬۸ ۲۲٬۳ ۵٬۴ ۲۹٬۵ ایبک

۸٬۳ ۰٬۳ ۱٬7 ۸۱٬۲ ۹۱٬۵ ۰٬۲ ۵٬۴ ۳٬۰ ۸٬۵ حضرت سلطان

۱٬۰ ۰٬۲ ۰٬۲ ۹۵٬۹ ۹7٬۳ ۰٬۳ ۲٬۲ ۰٬۱ ۲٬7 خرم و سرباغ

۱٬۵ ۰٬۰ ۵٬6 6۲٬6 6۹٬7 ۰٬۱ ۲۸٬۱ ۲٬۱ ۳۰٬۳ فیروز نخچیر

۱۹٬7 ۱٬۵ ۰٬6 76٬۰ ۹7٬۹ ۰٬۰ ۲٬۰ ۰٬۱ ۲٬۱ روی دو آب

۱۱٬۱ ۰٬۰ ۰٬۰ ۸۸٬۳ ۹۹٬۴ ۰٬۰ ۰٬۵ ۰٬۱ ۰٬6 دره صوف پایین

۴٬۰ ۰٬۴ ۰٬۲ ۹۳٬۹ ۹۸٬۳ ۰٬۴ ۱٬۰ ۰٬۲ ۱٬6 دره صوف باال

ولسوالی:  و  تشناب  سهولت  نوع  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع   :۳۴ جدول 

۱۳۹۴ سمنگان، حمل 

سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ۱۳۹۴

۸۴



6.۱۸ تعداد اطاق در واحــد مسکونی که در اختیار خانوار قرار دارد 

و تعداد اطـاق های خواب

جدول ۳۵ توزیع خانوار های والیت سمنگان را به تفکیک تعداد اطاق در واحد مسکونی شان و اندازه 
خانوار نشان میدهد. ارقام این جدول نشان میدهد که آیا ساکنین در شرایط ازدحام زندگی می کنند یا 
خیر. مسکن بیش از حد مزدحم می تواند بر صحت جسمي و روانی اشخاصیکه در آنها زندگی میکنند 

اثرات منفی داشته باشد. انکشاف اطفال  و 

اطاق  طعام،  اطاق  خواب،  های  اطاق  از:  اند  عبارت  اند  شده  پنداشته  مسکونی  اطاق  های که  اطاق 
نشیمن، اطاق مطالعه و اطاق خدمتگاران. آشپز خانه ها و تشناب ها منحیث اطاق محسوب نگردیده 

اند.

در سمنگان، حدود )۲۹٬۴ فیصد( خانوار های دارای ۱۰ یا بیش از ۱۰ عضو،  در واحد های مسکونی 
تنها  زندگی می کردند.  اطاق  دو  دارای  در خانه های  فیصد   ۲۲٬۹ و  زندگی می کردند  اتاق  دارای سه 
۱۲٬۲ فیصد خانوارهای دارای ۱۰ یا بیش از ۱۰ عضو در خانه های دارای شش یا بیش از شش اطاق 

زندگی می کردند. 

جدول ۳۵: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک تعداد اطاق در اختیار شان و اندازه 

۱۳۹۴ خانوار: سمنگان، حمل 

تعداد اطاق ها در اختیار خانوار
شش یا اندازه خانوار

بیشتر پنج چهار سه دو یک

۲٬6 ۲٬۸ ۸٬7 ۱۸٬۸ ۳۹٬6 ۲7٬۵ مجموع

۰٬۵ ۱٬۱ ۲٬۳ ۵٬7 ۲۱٬7 6۸٬7 ۱ نفر

۰٬۴ ۰٬۴ ۱٬۹ 7٬۲ ۳۳٬۱ ۵6٬۹ ۲ نفر

۰٬۵ ۰٬۸ ۲٬7 ۱۰٬6 ۴۰٬۴ ۴۵٬۰ ۳ نفر

۰٬۹ ۱٬۰ ۴٬۹ ۱۳٬۵ ۴۳٬۴ ۳6٬۳ ۴ نفر

۱٬۱ ۱٬6 ۵٬۹ ۱7٬۸ ۴۵٬۴ ۲۸٬۲ ۵ نفر

۱٬۴ ۲٬۰ ۸٬6 ۱۹٬۸ ۴۴٬۸ ۲۳٬۳ 6 نفر

۱٬۵ ۲٬۸ ۹٬۸ ۲۳٬6 ۴۵٬۳ ۱6٬۹ 7 نفر

۳٬۲ ۳٬6 ۱۲٬7 ۲7٬۳ ۴۱٬6 ۱۱٬6 8 نفر

۴٬۴ ۴٬۹ ۱۵٬۱ ۲۸٬۵ ۳۹٬6 7٬6 9 نفر

۱۲٬۲ ۱۰٬۴ ۲۲٬۳ ۲۹٬۴ ۲۲٬۹ ۲٬۹ 10 نفر یا بیشتر

سمنگان

۸۵



زندگی  اطاقه  ۳۹٬6 فیصد در خانه ها دو  و  اطاقه  ۲7٬۵ فیصد خانوار ها در خانه های یک  در حدود 
در  را  خانوارهایی  نسبت  بزرگترین  فیصد   ۱۰٬۰ با  نخچیر  فیروز  و  صد  در   ۹٬۹ با  ایبک  می کردند. 
۳6(. در  اتاق زندگی می کنند جدول  پنج  از  یا بیش  پنج  خود جای می دهند که در خانه های دارای 
سایر ولسوالی ها، این فیصدی بین ۱٬۸ فیصد در دره صوف باال تا 7٬۸ فیصد در حضرت سلطان قرار 

داشت. در خرم و سرباغ، 76٬7 فیصد خانوارها در خانه های دو الی چهار اطاقه زندگی می کردند. 

نشان  خانوار  اندازه  و  خواب  اطاق  تعداد  تفکیک  به  را  والیت سمنگان  های  خانوار  توزیع   ۳7 جدول 
چنان  هم  و  میکند  فراهم  را  مسکونی  های  واحد  ازدحام  تر  خالص  شاخص  یک  ارقام  این  میدهد. 
در  بدون  خانوارها،  فیصد   ۵۵٬۸ سمنگان،  والیت  در  میدهد.  انعکاس  را  خانه  بودن  خصوصی  درجه 
اطاق  دو  آنها  فیصد   ۳۳٬6 حالیکه  در  داشتند،  خواب  اطاق  یک  تنها  شان،  اعضای  تعداد  نظرداشت 

داشتند. اختیار  در 

و  خانوار  اختیار  در  اطاق  تعداد  تفکیک  به  خانوارهای  فیصدی  توزیع   :۳6 جدول 

۱۳۹۴ ولسوالی: سمنگان، حمل 

تعداد اطاق هایی که در اختیار خانوارها قرار دارد
شش یا والیت/ولسوالی

بیشتر پنج چهار سه دو یک

۲٬6 ۲٬۸ ۸٬7 ۱۸٬۸ ۳۹٬6 ۲7٬۵ سمنگان

۵٬۱ ۴٬۸ ۱۴٬۱ ۲۳٬۱ ۳۵٬۳ ۱7٬6 ایبک

۳٬6 ۴٬۲ ۹٬۸ ۲۲٬۱ ۴۳٬۱ ۱7٬۳ حضرت سلطان

۱٬۱ ۲٬۰ ۸٬۴ ۲۰٬۴ ۴7٬۹ ۲۰٬۲ خرم و سرباغ

۵٬۲ ۴٬۸ ۱۰٬6 ۲۱٬۲ ۳۹٬۹ ۱۸٬۴ فیروز نخچیر

۱٬6 ۱٬۸ 6٬۰ ۱۵٬۰ ۳۹٬۴ ۳6٬۲ روی دو آب

۱٬۵ ۲٬۰ 6٬۲ ۱7٬۹ ۴۱٬۹ ۳۰٬6 دره صوف پایین

۰٬۸ ۱٬۰ ۴٬۸ ۱۲٬6 ۳6٬۵ ۴۴٬۴ دره صوف باال
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خواب  برای  هایکه  اطاق  تعداد  تفکیک  به  ها  خانوار  فیصدی  توزیع   :۳7 جدول 

اندازه خانوار: سمنگان، حمل ۱۳۹۴ استفاده میشوند و 

تعداد اطاق های خواب
شش یا اندازه خانوار

بیشتر پنج چهار سه دو یک

۰٬۳ ۰٬۴ ۲٬۲ 7٬7 ۳۳٬6 ۵۵٬۸ مجموع

۰ ۰ ۰ ۱٬۴ ۳٬۰ ۹۵٬7 ۱ نفر

۰ ۰ ۰ ۰٬۴ ۵٬۱ ۹۴٬۴ ۲ نفر

۰ ۰ ۰٬۱ ۰٬۸ ۱۴٬۱ ۸۴٬۹ ۳ نفر

۰ ۰ ۰٬۴ ۲٬۰ ۲۳٬7 7۳٬۸ ۴ نفر

۰٬۱ ۰٬۱ ۰٬۴ ۳٬۲ ۳۲٬7 6۳٬۴ ۵ نفر

۰٬۱ ۰ ۰٬۸ ۵٬۰ ۴۰٬۲ ۵۳٬۹ 6 نفر

۰ ۰٬۱ ۱٬۱ 7٬7 ۴۸٬۵ ۴۲٬6 7 نفر

۰٬۱ ۰٬۲ ۲٬۱ ۱۱٬7 ۵6٬۱ ۲۹٬۸ 8 نفر

۰٬۲ ۰٬۴ ۳٬۴ ۱۵٬7 ۵۹٬۳ ۲۱٬۰ 9 نفر

۲٬6 ۳٬۲ ۱۲٬7 ۳۰٬۳ ۴۳٬۸ 7٬۴ 10 نفر یا بیشتر

در حدود 7۴٬۱ فیصد خانوارهای دارای ۱۰ یا بیش از ۱۰ عضو، در خانه های دارای ۲ الی ۳ اطاق 
خواب زندگی می کردند. ۵۹٬۳ فیصد خانوار های ۹ عضوی در خانه های دارای دو اطاق خواب و ۱۵٬7 
فیصد در خانه های دارای سه اطاق خواب زندگی می کردند. تنها ۵٬۸ فیصد خانوار های دارای ده یا 

بیش از ۱۰ عضو در خانه های دارای پنج یا بیش از پنج اطاق خواب ساکن بودند.

میزان سواد بزرگساالن: فیصدی افراد ۱۵ ساله و باالتر که قادر به خواندن، نوشتن و فهم یک جملۀ 
باشند. ساده می 

نسبت وابستگی: نسبت تعداد افراد در گروه های سنی ۰-۱۴ و 6۵ و باالتر به تعداد افرادی که در 

19. ضمایم
اصطالحات تعریف   ۱.۱۹
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سنین مولد )۱۵-6۴( بسر می برند و به فیصدی بیان می شود.

انجام یک کار  در  هایی  است دچار محدودیت  دارای مشکل وظفوی ممکن  مشکل وظیفوی: شخص 
انجام یک کار  یا کیفی  ابعاد کمی  یا شدید در  از موانع خفیف  این محدودیت ها  باشند. شدت  مواجه 
به  وظفوی  مشکالت  عمومی،  طور  به  شود.  می  بندی  درجه  دیگران  انتظار  مورد  میزان  یا  شیوه  به 
مدت(،  دراز  یا  جراحت کوتاه  )همانند  مشکالت صحی  دیگر  مریضی(،  جمله  )از  وضعیت صحی  دلیل 
می آید.  پدید  در شخص  مخدر  مواد  و  الکل  مصرف  از  ناشی  مشکالت  یا  عاطفی  یا  روانی  مشکالت 
وضعیت های صحی می توانند شرایطی همچون بارداری، کهولت سن، استرس یا انحراف مادرزادی را 
در بر گیرند. مشکل وظفوی غالبًا زمانی پدیدار می شود که فرد یک کار را با زحمت زیاد، دردسر یا 

همراه با درد، به ُکندی یا همراه با انحراف در نحوۀ اجرای آن، انجام می دهد. 

منبع آب آشامیدنی بهبود یافته: اشاره به منبع آبی دارد که به دلیل نحوۀ ساخت یا بواسطۀ مداخله 
از  نمونه هایی  باشد.  ایمن می  و مدفوع  افرازات  برابر  در  بیرونی، بخصوص  آلودگی  برابر  در  در آن، 
ای؛  برمه  چاه  همسایه؛ آب  خانۀ  یا  حویلی  خانه،  داخل  به  دوانی شده  نل  از: آب  عبارتند  منابع  این 

چاه یا چشمۀ سرپوش دار.

سهولت حفظ الصحه بهبود یافته: با توجه به شاخص های اهداف انکشافی هزاره، امکانات بهداشتی 
این  دارد.  می  نگه  دور  انسان  تماس  را  انسانی  که فضوالت  دارد  هایی  تشناب  به  اشاره  یافته  بهبود 
ای  حفره  تشناب  حفره،  یا  سپتیک  چاه  فاضالب،  سیستم  به  متصل  تشناب  از:  عبارتند  های  تشناب 

هواکش دار یا تشناب حفره ای سرپوشیده، و تشناب که مواد فاضله در ان تجزیه می شود.

می  درس  سنشان  به  متناظر  صنف  در  مکتب که  رسمی  سن  اطفال  نسبت  مکتب:  در  حضور  میزان 
خوانند، به مجموع جمعیت اطفالی که در سن و سال رسمی قرار دارند )ابتدایی: گروه سنی 7-۱۲ در 
لیسه:  صنوف ۱-6 اشتراک می کند، متوسطه: گروه سنی ۱۳-۱۵ در صنوف 7-۹ اشتراک می کند، 
تحصیالت  و  مسلکی  تخنیکی  تعلیمات  و  می کند،  اشتراک   ۱۲-۱۰ صنوف  در   ۱۸-۱6 سنی  گروه 

عالی: گروه سنی ۱۹-۲۴ در صنوف ۱۳ و باالتر اشتراک می کند.

۱۰۰ زن  برابر هر  به تعداد مردان در  به زنان در یک جمعیت معین که  نسبت جنس: نسبت مردان 
بیان می شود.

تواند  می  احتمالی  دلیل  است، سه  نسبتًا کوچک  افغانستان  در   ۴-۰ اینکه گروه سنی  بطوری عمومی، 
داشته باشد: ۱( کاهش تولدات طی چند دهه )از 7٬۱ طفل در سال ۱۹7۹)هابز، ۱۹۸۸( به 6٬۳ طفل 
در سال ۲۰۰7 )ادارۀ مرکزی احصائیه، اکتوبر ۲۰۰۹(، ۲( از قلم انداختن اطفال، بخصوص نوزادان، 
به دلیل اینکه این کار در بسیاری از کشور ها مرسوم است، ۳( بیان اشتباه سن که منجر به کم گفتن 

)تا کمتر از سه سال( یا زیاد گفتن سن می شود. 

تعیین  به  تمایل  یا محقق  پاسخگو  که  دهد  می  رخ  زمانی  یا رجحان عددی  انباشت سن، رجحان سن 

۲.۱۹ کیفیت داده های سنی 
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سنین  دادن  ترجیح  معنای  به  عددی  رجحان  باشد.  داشته  دیگر  شخص  یا  خود  برای  بخصوصی  سن 
بخصوصی است که به اعداد معین ختم می شوند. برای مثال، ترجیح دادن ۰ و ۵ به دیگر اعداد یکی 

از نمونه های متداول رجحان عددی می باشد.
 

گراف الف ۱، که ارقام سنین منفرد برای نفوس سمنگان را نشان میدهد رجحان به اعداد مختوم به 
۰ و ۵ را آشکار میکند. اشتباهات احتمالی در ارقام سنین منفرد عبارت اند از کم شماری خالص گروه 
 ۰ اطفال  یا  اطفال کمتراز یک ســـال  نادرست سن میباشد.  تعین  یا  و گزارشدهی  نفوس  های منتخب 
صفر ساله اکثرًا به علت اینکه والدین تمایل دارند آنها را به صفت اعضای خـــانوار تلقی نکنند، کمتر 
گزارش داده میشــوند. تعداد بسیار کوچک اطفال زیر سن یک سال و اطفال یک ساله به مقایسه تعداد 
اطفال ۲ الی ۴ ساله طوریکه در فوق نشان داده شده بصورت قابل مالحظه پوشش کمتر چنین اطفال 

پیشنهاد میکند. را در سروی 

۱۳۹۴ تفکیک جنس: سمنگان، حمل  به  ۱ ضمیمه: نفوس سنین منفرد  شکل 

۱:  شاخص رجحان سن به تفکیک ولسوالی: سمنگان، حمل  جدول ضمیمه الف 

شاخص ویپلز شاخص ترکیبی مایر والیت/ولسوالی

۲۳6٬۵ ۲۲٬۴ سمنگان

۲۲6٬۰ ۲۰٬6 ایبک

۲۳۰٬۰ ۲۱٬۴ حضرت سلطان

۲7۴٬۲ ۴۵٬7 خرم و سرباغ

۲۰۲٬۰ ۱۹٬۸ فیروز نخچیر

۲۳6٬6 ۲۲٬۳ روی دو آب

۲6۰٬۳ ۲6٬۴ دره صوف پایین

۲۱۸٬۹ ۱۹٬۸ دره صوف باال

سمنگان
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و  مایر  رجحان سن، شاخص  دو شاخص 
جدول  در  و  شده  سنجش  ویپلز  شاخص 
ضمیمه الف ۱ ارائه گردیده. شاخص مایر 
رجحان به هر عدد آخری را سنجش کرده 
و از نظر تیوری در محدوده )۰( که نشان 
انباشتگی  یا  رجحان  گونه  هیچ  دهنده 
در   ۹۰ و  نبوده  آخری  عدد  هیچ  برای 
به  سروی  یک  در  سنین  تمام  صورتیکه 
یک  به  که  باشند  شده  داده  راپور  سنین 
شاخص  دارد.  قرار  میشود،  ختم  عدد 
 ۰ به  مختوم  سنین  در  انباشتگی  ویپلز 
محدوده  در  میکند.  اندازه گیری  را   ۵ و 
برای  رجحان  عدم  دهنده  نشان  ۱۰۰ که 
 ۵۰۰ الی  بوده   ۵ و   ۰ به  مختوم  اعداد 
به  مختوم  اعداد  تنها  میدهد،  نشان  که 
دارد.  قرار  اند،  داده شده  ۵ گزارش  ۰ و 
برای والیت سمنگان، شاخص مایر۲۲٬۴ 

و شاخص ویلپز برابر به ۲۳6٬۵ است.

 ۲۲۳ و   ۲۰.6 الترتیب  با  و  شده  سنجش  افغانستان  برای  مربوط که  ارقام  به  نظر  ها  شاخص  این   
میباشد )مربع الف ۱( باالتر می باشد. در سطح ولسوالی شاخص مایر در محدوده ۱۹٬۸ تا ۴۵٬7 قرار 

دارد، در حالیکه این محدوده برای شاخص ویلپز ۲۰۲٬۰ تا ۲7۴٬۲ میباشد.

شاخص 
ویپلز

شاخص 
ترکیبی مایر

۲۳6٬۵ ۲۲٬۴ سمنگان )۱۳۹۴(*

۲۳۱٬۲ ۲۱٬۳ کاپیسا )۱۳۹۳(*

۲۳7٬۱ ۲۲٬۸ پروان )۱۳۹۳(*

۲۳۰٬۲ ۲۱٬۴ کابل )۱۳۹۲(*

۳۸۸٬۱ ۵۳٬۱ غور )۱۳۹۱(*

۲۴۳٬6 ۲۳٬۸ دایکندی )۱۳۹۱(*

۲۸۲٬۲ ۲7٬۸ بامیان )۱۳۹۰(*

۲۲۳٬۰ ۲۰٬6 افغانستان **

مربع الف ۱: شاخص های رجحان سن

و دموگرافیکی اجتماعی  اقتصادی  * سروی  منابع: 
** تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری ۲۰۱۲-۲۰۱۱

۴۸٬۰ سمنگان )۱۳۹۴(

۳۹٬۳ کاپیسا )۱۳۹۳(

۴۰٬۳ پروان )۱۳۹۳(

۴6٬7 کابل )۱۳۹۲(

۸۸٬۳ غور )۱۳۹۱(

67٬۸ دایکندی )۱۳۹۱(

6۸٬۴ بامیان )۱۳۹۰(

۲: شاخص دقت سن-جنس ملل متحد مربع الف 

و دموگرافیکی اجتماعی  اقتصادی  * سروی  منابع: 
** تحلیل ملی خطرات و آسیب پذیری ۲۰۱۲-۲۰۱۱

۵ ساله  به گروپ های  ســــن  ارقام  ارائه 
های  نظمی  بــــی  از  بعضی  دارد  تمایل 
دارد  وجود  منفرد  سنین  ارقام  در  را که 
به  رجحان  یا  سن  انباشتگی  بخصوص 
برساند. حذف بعضی  به حداقل  را  اعداد 
خورد  اطفال  مثال"  نفوس  های  از گروپ 
سال،  یک  از  اطفال کمتر  بخصوص  سن، 
متحرک که  بالغ  افراد  و  سالخورده گان 
هنوز  میکنند  شان کار  های  خانه  از  دور 
را  سن  ارقام گروپی  کیفیت  میتواند  هم 

کند. متأثر 

و  سن  گروپی  ارقام  معمول  معیار  یک 
ملل  جنس  و  سن  دقت  شاخص  جنس 
متحد است. ارقام سن و جنس سرشماری 
پنداشته  دقیق  زمانی  متحد  ملل  توسط 
باشد.   ۲۰ از  شاخص کمتر  که  شوند  می 
ارقام سن و جنس دقیق نمی  در غیر آن 

باشد.
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این شاخص باید با احتیاط تعبیر شود چون این شاخص بی نظمی های واقعی در توزیع سن نفوس به 
علت مهاجرت و وفیات ناشی از جنگ را در نظر نمی گیرد طور مثال ممکن است این عوامل ارزش 
شاخص برای سمنگان را متاثر کرده باشد. شـــــاخص دقت سن و جنس ملل متحد برای سمنگان ۴۸ 
است که پائینتر از شاخص غور، بامیان و دایکندی است. در سطح ولسوالی این شاخص از ۵۱ برای 
بنابراین هنگامی که شاخص های مختلف را  7۸٬۸ برای روی دو آب فرق میکند.  تا  حضرت سلطان 

برای مقایسه با سن استفاده می کنیم، احتیاط الزم را انجام دهیم. 

سمنگان،  ولسوالی:  تفکیک  به  جنس  و  سن  دقت  شاخص   :۲ الف  ضمیمه  جدول 

حمل ۱۳۹۴

شاخص والیت/ولسوالی

۴۸٬۰ سمنگان

۵۸٬۲ ایبک

۵۱٬۰ حضرت سلطان

6۹٬۵ خرم و سرباغ

7۵٬۸ فیروز نخچیر

7۸٬۸ روی دو آب

7۸٬6 دره صوف پایین

۵۸٬۴ دره صوف باال

سمنگان

۹۱
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