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۱- مقدمه
ــخ  ــروان، کاپیســا، ســمنگان، تخــار، بل ــل، پ ــدی، کاب ــان، غــور، دایکن ــد از بامی ــروز بع ــت نیم والی
ــی  ــی و دیموگرافیک ــروی اقتصادی-اجتماع ــا س ــه در انج ــت ک ــی اس ــن والیت ــازده همی ــرات ی و ه
ــا  ــه ب ــک اقدامــی مشــترک اداره مرکــزی احصائی ــن ســروی ی ــق شــده اســت. ای ــه موفقیــت تطبی ب
ــی و  ــروی اقتصادی-اجتماع ــدف س ــد. ه ــد میباش ــل متح ــت مل ــدوق جمعی ــی صن ــک تخنیک کم
ــه  ــادی ب ــی و اقتص ــام اجتماعی-دموگرافیک ــای روی ارق ــاخص ه ــودن ش ــم نم ــی فراه دموگرافیک
ســطوح ملــی، والیتــی و ولســوالی میباشــد کــه بــرای پالنگــذاری هــای انکشــافی محلــی، نظــارت و 

ــروژه هــا مهــم میباشــد. ــی از پ ارزیاب

ایــن راپــور حــاوی یافتــه هــای اولیــه کلیــدی ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی میباشــد 
ماننــد: مشــخصات نفــوس، ســواد، تحصیــالت عالــی، شــغل، مهاجــرت، مشــکل وظیفــوی، تولدات، 
وفیــات، ثبــت تولــدات، وضعیــت زنــده بــودن والدیــن و همچنیــن معلومــات مربــوط بــه مشــخصات 

خانــوار و مســکن. 

باوجــود چالــش هــای امنیتــی، اداره مرکــزی احصائیــه و صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد قــادر بــه 
نظــارت نزدیــک از تمــام مراحــل عملیاتــی ایــن ســروی شــدند )از آمــوزش ســرویران/کنترولران/
تصحیــح کننــده گان، جمــع آوری و پروســس ارقــام تــا تجزیــه و تحلیــل ارقــام( تــا اطمینــان حاصــل 

شــود کــه ارقــام بــا کیفیــت بهتــر جمــع آوری گــردد.

۱-۱  اهداف
۱-۱-۱ تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در طرح پالیسی، پالنگذاری و اداره

افغانســتان در ســال 13۸1 دریافــت مقادیــر زیــاد کمــک هــای چنــد ســکتوری را بــرای پــروژه هــای 
انکشــافی آغــاز کــرد، بســیاری از پــروژه هــا علــی الرغــم موجودیــت ارقــام قابــل اعتمــاد، مخصوصــآ 
در رابطــه بــه ولســوالی هــا و قریــه جــات، طــرح و تطبیــق گردیــد. فقــدان ارقــام بصــورت غیــر قابــل 
انــکار فورمولبنــدی پالیســی هــای موثــر و پالنگــذاری اســتراتژیکی را بــه ســطح محلــی مانــع مــی 
شــد، عــدم موجودیــت ارقــام دقیــق هــم چنــان انــدازه گیــری پیشــرفت و هــدف قــرار دادن نفــوس 

دارای اولویــت را جهــت تخصیــص موثــر منابــع دشــوار میکــرد.

ابعــاد  پــر کــردن خــالی چنیــن ارقــام  بــرای  در ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی 
اقتصادی-اجتماعــی خانــوار هــای افغانســتان را کــه ایــن ســروی جمــع آوری میکنــد، طــوری طــرح 
ــا و عرضــه  ــر پالیســی ه ــرح بهت ــه ط ــرده و ب ــم ک ــه ســطح محــل فراه ــات را ب ــا معلوم ــده ت گردی

ــردد. ــات منجــر گ خدم

۱-۱-2 ارقام برای صنایع و تجارت
ســکتور صنایــع و تجــارت در مــورد محیــط فراهــم آوری محیــط مناســب انکشــاف واضــع تقاضــا 
هــا بــه تولیــدات وبررســی  ابعــاد کار و پالیســی هــای دولــت، معلومــات را نیــاز داشــته میباشــد. 
ــاری  ــای ج ــت ه ــه فعالی ــه ب ــم در رابط ــواالتی مه ــی س ــی و دموگرافیک ــروی اقتصادی-اجتماع س

اقتصــادی و ظرفیــت هــای نفــوس داشــته اســت.
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۱-۱-3 پالیسی ها و پروگرام های مسکن
ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی در مــورد وضعیــت فعلــی مســکن، تقاضــا و ظرفیــت 
ــه را  ــات مربوط ــا معلوم ــه ه ــاختاری خان ــت س ــت و حال ــن ملکی ــرای بدســت آوردن چنی ــا ب آنه
ــی طراحــان پالیســی در طــرح پروگــرام  ــد جهــت رهنمائ ــن معلومــات میتوان ــد کــه ای فراهــم میکن

هــای اساســی مســکن خدمــت کنــد.

۱-۱-4 ارقام نفوس آسیب پذیر
ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی ارقامــی را در مــورد کتگــوری هــای نفــوس دارای 
آســیب پذیــری هــای گونــا گــون جمــع آوری میکنــد. در میــان گــروه هــای خــاص، اشــخاص دارای 
معلولیــت، جوانــان و زنانــی انــد، کــه خصوصیــات دموگرافیکــی و اقتصادی-اجتماعــی آنهــا از 
ــای  ــرام ه ــد در پروگ ــه بای ــد ک ــاص میباش ــت خ ــتلزم دق ــرام ســازی مس ــی و پروگ لحــاظ پالیس

ــه شــود.  ــه ســطوح شــامل و در نظــر گرفت انکشــافی کشــور در هم

۱-۱-5 کمک های بشر دوستانه
ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی شــامل نقشــه کشــی و فهرســت بــرداری از تمــام خانــه 
ــواع  ــان موقعیــت ان ــه و ولســوالی و همچن ــه ســطح قری هــا، تاسیســتات اقتصــادی و موسســات ب
مختلفــه زیربنــا هــای جامعــه ماننــد ســهولت هــای صحــی، مکاتــب، مســاجد، بــازار هــا، ســرک هــا 
میگــردد کــه بــرای ترتیــب پــالن هــای آمــاده گــی ضــد حــوادث کــه جهــت کاهــش خرابــی گســترده 
طــرح میگــردد در صــورت بــروز حادثــه حایــز اهمیــت اساســی میباشــد. ارقــام نفــوس بــه تفکیــک 
ــه  ــد ب ــم کــه میتوان ــن مه ــر متحولی ــل و ســواد، وضــع اســتخدام و دیگ ســن، جنــس، درجــه تحصی
شــکل دهــی کمــک هــای بشــر دوســتانه در صــورت ضــرورت کمــک کنــد، تصنیــف گردیــده اســت. 

۱-۱-6 تحقیقات
ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی ارقــام بــا ارزش را بــرای تحلیــل هــای بعــدی، مقایســه 
بــا نتایــج ســایر ســروی هــا و تحقیقــات بیشــتر فراهــم میکنــد. ایــن ارقــام بــرای موسســات دولتــی و 
غیــر دولتــی بــی نهایــت مفیــد میباشــد، طــور مثــال ارقــام در مــورد نوجوانــان بیــرون از مکتــب مــی 

توانــد موجــب ایجــاد پالیســی هــای جدیــد جهــت رســیدگی بــه موضــوع گــردد. 

۱-2 میتودولوژی
سروی متشکل از دو فعالیت بهم مربوط میباشد.

 الــف فهرســت بــرداری جامــع و نقشــه کشــی خانــه هــا، تاسیســات اقتصــادی و دیگــر موسســات 
)کــه قبــل از ســروی خانــوار تطبیــق گردیــد( 

ب سروی خانوار. 
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۱-2-۱ فهرست برداری جامع خانه ها، تاسیسات اقتصادی و دیگر موسسات
ــه  ــات را در هم ــر موسس ــادی و دیگ ــات اقتص ــا، تاسیس ــه ه ــام خان ــع تم ــرداری جام ــت ب فهرس
قریــه جــات و ســاحه شــهری والیت1نیمــروز تحــت پوشــش قــرار داد. ایــن فعالیــت هــا مشــتمل 
بــود بــر تهیــه ســکیچ نقشــه هــا کــه بــاالی آن موقعیــت فزیکــی هــر واحــد در جریــان تهیــه نشــانی 
شــد. عــالوه بــرآن، موقعیــت خدمــات مهــم عامــه، تاسیســات اقتصــادی و ســایر نهــاد هــای عامــه 
ماننــد مکاتــب، شــفاخانه هــا، بانــک هــا و غیــره بــا اســتفاده از وســیله سیســتم تعیــن موقعیــت 
جهانــی )جــی پــی اس( مشــخص گردیــد. بــه همیــن گونــه معلوماتــی از قبیــل وســایل حمــل و نقــل، 
رفــت و آمــد بــه قریــه، موجودیــت منابــع آب و بــرق، محــالت باالقــوه اســکان مجــدد و غیــره جمــع 
آوری گردیــد. ســرویران بعــدآ نتایــج ایــن فعالیــت هــا را جهــت رهنمائــی شــان در تطبیــق ســروی و 
تضمیــن پوشــش کامــل ســاحات تعیــن شــده شــان مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. در مجمــوع، چهــار 

ولســوالی و 1۷9 ســاحۀ شــماره گــذاری شــده ســروی گردیــد. 

۱-2-2 شمارش سروی
بــر خــالف ســروی هــای قبلــی اداره مرکــزی احصائیــه کــه بــه منظــور ارائــه ارقــام صرفــآ بــه ســطح 
والیــت طــرح گردیــده بــود، ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی بــر ســطح ولســوالی و 
ــه هــای عمــده و خوشــه هــای از  ــد تقســیمات فرعــی ســاحات شــهری، قری ــر، مانن ســطوح پائینت
قریــه جــات کوچــک تمرکــز دارد کــه بــرای پالنگــذاری محلــی و نظــارت از عرضــه خدمــات بســیار 

بــا ارزش ثابــت خواهــد شــد. 

در قــدم اول ســروی تمــام خانــوار هــا در همــه قریــه جــات شــامل فهرســت بــرداری گردیــد بعــدآ 
نصــف خانــوار هــای فهرســت شــده )یعنــی یــک خانــوار در میــان( منحیــث نمونــه بــرای ســروی 

انتخــاب شــدند و ســواالت تفصیلــی از ایشــان پرســیده شــد.

۱-3 نظارت و پیگیری
ــر ســوپروایزر صــورت  ــران و هفــت نف ــر کارتوگراف ــرداری و نقشــه کشــی توســط 5۰ نف فهرســت ب
گرفــت. عملیــۀ شــمارش توســط 15۸ ســروی کننــده گان، 39 کنترولــران )ســوپروایزران تیــم(، 13 
ــدان  ــده گان و کارمن ــت کنن ــر دریاف ــوالی و 5 نف ــذاران ولس ــوالی و 1۰ کودگ ــم ولس ــگران تی ویراش
کنتــرول تحــت نظــر آمریــن احصائیــه، معاونیــن آنهــا و همچنیــن راهنمایــی هــای کارمنــدان اداره 

مرکــزی احصائیــه انجــام شــد. 

نظــارت توســط کارمنــدان تخنیکــی اداره مرکــزی احصائیــه و صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد کــه در 
جریــان برگــزاری دو هفتــه کــورس آموزشــی آمریــن ولســوالی ها،نواحــی، معاونیــن شــان، ســرویران 
و کترولــران ولســوالی هــا و نواحــی صــورت گرفــت. آنهــا در مــورد مفاهیــم و پروســیجر هایکــه بایــد 
ــی و  ــتکی، اداری، مال ــایل لوجس ــه مس ــوط ب ــواالت مرب ــه س ــد و ب ــنی انداختن ــوند روش ــق ش تطبی
ــه و  ــدان تخنیکــی اداره مرکــزی احصائی ــد. کارمن ــه کردن ــع بشــری عندالضــرورت جــواب ارائ مناب
ــا، چــک )پرسشــنامه(  ــح پرسشــنامه ه ــت تصحی ــان مکلفی ــل متحــد همچن ــت مل ــدوق جمعی صن
در محــل، انجــام مصاحبــه مجــدد، و ثبــت مشــاهدات در جریــان مصاحبــه خانــوار در هــر چهــار 

1  بجزء ولسوالی خاشرود، که به دلیل ناامنی تحت پوشش قرار نگرفت
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ولســوالی والیــت نیمــروز را داشــتند. اشــتباهات بعمــل آمــده در مراحــل اولیــه شــمار تصیــح گردید، 
ســوپروایزران اداره مرکــزی احصائیــه جهــت ثبــت یافتــه هــا در جریــان نظــارت از کمپیوتــر هــای 

تابلــت اســتفاده کردنــد. 

همچنیــن از یــک شــرکت ثالــث بــرای نظــارت از رونــد پوشــش ســروی کمــک گرفتــه شــده اســت، 
مجموعــآ 43 نفــر ناظــران ســاحه/قریه و 5 نفــر ناظــران ولســوالی مصــروف کار بودنــد. 2 نفــر 
ــد. گــروپ نظارتــی یافتــه  معاونیــن ناظــران ولســوالی و یــک نفــر ناظــر والیتــی مصــروف کار بودن
هــای خــود را فــورآ جهــت انجــام اقــدام مقتضــی بــا ناظــران اداره مرکــزی احصائیــه فرســتاده اســت.

۱-4 پروسس ارقام
اعتبــار ســنجی ارقــام والیتــی بعــد از ویرایــش و کــود گــذاری ولســوالی صــورت گرفــت. یــک مرکــز 
پروســس ارقــام در نیمــروز ایجــاد گردیــد. بــرای پیشــبرد کار ایــن مرکــز 11۸ نفــر تاییــد کننــده گان 
اســتخدام شــد تــا کیفیــت ارقــام قبــل از دیتــا انتــری اطمینانــی بســازند، ایــن فعالیــت توســط 3۷ 

کارمنــدان اداره مرکــزی احصائیــه از نزدیــک مــورد بررســی قــرار گرفتــه  اســت.

انتــری اول و دوم در مرکــز پروســس ارقــام اداره مرکــزی احصائیــه در کابــل صــورت گرفــت. در 
ــق  ــک دوره آمــوزش دقی ــام اســتخدام شــدند کســانیکه ی ــده گان ارق ــر پروســس کنن حــدود 5۰ نف
ــد. ســوپروایزر اداره مرکــزی احصائیــه مســؤول بازرســی مرحلــه پروســس  و تخنیکــی ســپری کردن

ارقــام بــود. 

2- توزیع نفوس
توزیــع نفــوس والیــت نیمــروز بــه تفکیــک جنــس و گــروپ ســن در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. 
در نفــوس نیمــروز مــرد هــا نظــر بــه زن هــا بیشــتر بــوده، مــرد هــا 51.5 فیصــد را تشــکیل میدهنــد 
کــه بیانگــر نســبت جنــس 1۰۶ مــرد در مقابــل 1۰۰ زن میباشــد. نســبت جنــس والیــت نیمــروز 
ــه در ســروی  ــر زن ک ــر 1۰۰ نف ــل ه ــرد در مقاب ــی 1۰5 م ــرای کل کشــور یعن ــس ب از نســبت جن

وضعیــت زندگــی افغانســتان ســال 1392-93 ثبــت گردیــده، باالتــر اســت. 

بیشــتر از نصــف نفــوس والیــت نیمــروز در زمــان ســروی 14 ســاله و پاینتــر بودنــد کــه بــه یــک 
نفــوس جــوان دریــن والیــت داللــت میکنــد. گــروپ ســنی ۰ الــی 4 ســاله بــا 1۷.۶ فیصــد بزرگتریــن 
بخــش نفــوس والیــت را تشــکیل داده و بــه تعقیــب آن نفــوس 5 الــی 9 ســاله بــا 1۷.3 فیصــد قــرار 
دارد. گــروپ ســنی 1۰ الــی 14 ســاله ســومین گــروپ بــزرگ را تشــکیل میدهــد کــه 15.2 فیصــد 

بــوده اســت. 

نفــوس جــوان )15 الــی 24 ســاله( 21.۶ فیصــد نفــوس والیــت را تشــکیل میدهــد کــه از جملــه آن 
5۰.4 فیصــد ذکــور و 49.۶ فیصــد انــاث میباشــد. نیمــروز دارای نســبت وابســتگی جــوان میباشــد، 
یعنــی 1۰4 نفــر در گــروپ ســنی کمتــر از 15 ســاله، ایــن نســبت نشــان میدهــد کــه 1۰4 نفــر زیــر 
ســن 15 ســال توســط 1۰۰ نفــر در گــروپ ســنی کار )15 تــا ۶4 ســاله( بشــتیبانی میشــود. نســبت 
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باردوشــی کهــن ســاالن چهــار نفــر در مقابــل هــر صــد نفــر از گــروپ ســنی کار وجــود داشــت. ایــن 
ــرای کل کشــور در ســروی  ــه نســبت ثبــت شــده باردوشــی 1۰۰ نفــر ب نســبت )1۰۸ نفــر( نظــر ب

وضعیــت زندگــی افغانســتان ســال 1392-93 باالتــر مــی باشــد. 

توزیــع حالــت مدنــی نفــوس نشــان میدهــد کــه در بیــن نفــوس 15 الــی 19 ســاله هــا 1۸.4 فیصــد، 
در بیــن گــروپ ســنی 2۰ الــی 24 ســاله هــا ۶4.3 فیصــد، در گــروپ ســنی 25 الــی 29 ســاله هــا 

۸9.5 فیصــد و بیشــتر از 9۶ فیصــد در بیــن گــروپ ســنی 3۰ ســاله هــا و باالتــر متاهــل بودنــد. 

اوســط ســالهای مجــردی بــه وســیله ســن وســطی2 تجــرد هنــگام ازدواج ســنجش شــده اســت. بــه 
طــور اوســط، مــرد هــا در والیــت نیمــروز 23 ســال در تجــرد ســپری کردنــد، مقایســه بــه زن هــا 

2۰ ســال. 

شکل ۱: نفوس به تفکیک سن و جنس: نیمروز، ثور ۱3۹5   
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٨٠ - ٨٤
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١٠٫٠ ٨٫٠ ٦٫٠ ٤٫٠ ٢٫٠ ٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠

جــدول )1( نشــان میدهــد کــه در میــان چهــار ولســوالی هــا، زرنــج مرکــز والیــت بــا ۸5.9 فیصــد 
نفــوس، بزرگتریــن انــدازه نفــوس را دارد، بــه تعقیــب آن ولســوالی اصــل چخانســور قــرار میگــرد 
کــه 5.9 فیصــد نفــوس والیــت را تشــکیل میدهــد، در حالیکــه کنــگ بــا 4.۰ فیصــد کمتریــن انــدازه 

نفــوس را داشــت. 

2  نماینده گی برای میانگین سنی در نخستین ازدواج



نیمروز

۶

جدول۱: توزیع فیصدی نفوس به تفکیک جنس و ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

فیصدی از مجموع نفوس فیصدی اناثفیصدی ذکوروالیت/ولسوالی
نیمروز

51.5W5.4۸1۰۰.۰نیمروز
51.۶4۸.4۸5.9زرنج
5۰.149.94.۰کنگ

49.۶5۰.45.9اصلی چخانسور
51.44۸.۶4.1چهار برجک

شــکل )2( تراکــم نفــوس را نشــان میدهــد، تراکــم نفــوس کــه نســبت نفــوس زمیــن اســت. مرکــزی 
والیــت نیمــروز )زرنــج( بیشــترین تعــداد نفــوس را دارا بــوده کــه عیــن ســاحه زمیــن را اشــغال کــرده 
بودنــد، )2۸۶ نفــر در هــر کیلومتــر مربــع ســاحه زمیــن( در حالیکــه ولســوالی هــای دیگــر کمتریــن 

تراکــم )1 نفــر فــی کیلومتــر مربــع( را دارا بــود.

شکل 2: تراکم نفوس به تفکیک ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5



خالصه نتایج سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی نیمروز

۷

3-  تعلیم و تربیه

3-۱ سواد
بــر اســاس یافتــه هــای  ســروی میــزان ســواد نفــوس 15 ســاله و باالتــر در والیــت نیمــروز 3۸.5 

فیصــد بــود )49.۸ فیصــد بــرای ذکــور و 2۶.۸ فیصــد بــرای انــاث(. 

میــزان ســواد نفــوس 1۰ ســاله و باالتــر والیــت نیمــروز 4۶.2 فیصــد میباشــد )5۶.1 فیصــد بــرای 
ذکــور و 35.۷ فیصــد بــرای انــاث(. در نتیجــه میــزان بــی ســوادی بــرای ذکــور و انــاث باالترتیــب 
ــی 24 ســاله( 55.3  ــوس 15 ال ــوس جــوان )نف ــزان ســواد نف ــود. می 43.9 فیصــد و ۶4.3 فیصــد ب
فیصــد )۶4.۸ فیصــد بــرای ذکــور و 45.۶ فیصــد بــرای انــاث( نظــر بــه میــزان ســواد نفــوس جــوان 
بــه ســطح ملــی یعنــی 51.۷ فیصــد )۶۶ فیصــد بــرای ذکــور و 3۶.۷ فیصــد بــرای انــاث ) بلندتــر 

میباشــد )ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان 93-1392(. 

شکل 3: میزان نفوس ۱۰ ساله و بلندتر به تفکیک جنس و ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5
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در بیــن ولســوالی هــا، زرنــج در مقایســه بــا ســایر ولســوالی هــا ایــن والیــت بلنــد تریــن میــزان ســواد 
نفــوس 1۰ ســاله و باالتــر را داشــت. میــزان کلــی ســواد بــرای ایــن ولســوالی 4۷.۷ فیصــد )بــرای 
ذکــور 5۸.2 فیصــد و بــرای انــاث 3۶.۶ فیصــد بــود(. کنــگ بــا 44.۶ فیصــد دومیــن بلنــد میــزان 
ســواد را داشــت )52.۰ فیصــد بــرای ذکــور و 3۶.9 فیصــد بــرای انــاث( در حالیکــه چهــار برجــک 
پاییــن تریــن میــزان ســواد را داشــته 33.2 فیصــد )3۸.2 فیصــد در بیــن ذکــور و 2۷.9 فیصــد در 

بیــن انــاث(.
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3-2 بلند ترین صنف تکمیل شده
شــکل 4 نشــان میدهــد کــه در زمــان ســروی در والیــت نیمــروز بیشــتر از نصــف نفــوس )5۷.5 
فیصــد( اشــخاص ۷ ســاله و باالتــر هیــچ تعلیمــات رســمی را تعقیــب نکــرده انــد )هیــچ مکتــب را 
تعقیــب نــه کــرده اگــر تعقیــب کــرده باشــد صنــف اول را تکمیــل نــه کــرده(. نســبت بزرگتــری )۶5.۷ 
فیصــد( در میــان انــاث در مقایســه بــا ذکــور )49.۷ فیصــد( گــزارش داده شــده اســت. عیــن الگــو، 
ــه  ــد در همــه ولســوالی هــا ب ــاث کــه هیــچ مکتــب رســمی را تعقیــب نکــرده ان ــا تعــداد بیشــتر ان ب
مشــاهده رســیده اســت. ولســوالی زرنــج بلندتریــن فیصــدی تفــاوت )1۷.۰ فیصــد( میــان ذکــور و 
انــاث را داشــته، کنــگ بــا 11.۶ فیصــد بــه تعقیــب ان قــرار میگیــرد. چهــار برجــک دارای کمتریــن 

تفــاوت جنســیت را داشــته کــه هیــچ مکتــب رســمی را تعقیــب نکــرده ۷.2 فیصــد میباشــد.

شــکل 4: نســبت نفــوس ۷ ســاله و باالتــر بــه نفکیــک بلندتریــن صنــف تکمیــل شــده و جنــس: 
نیمــروز، ثــور ۱3۹5
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٠٫٠
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٢٠٫٠

٣٠٫٠

٤٠٫٠

٥٠٫٠

٦٠٫٠

٧٠٫٠

3-3 حضور خالص در مکتب
ــل در  ــزار طف ــدود 2۷ ه ــروز ح ــت نیم ــاله والی ــی 12 س ــوس ۷ ال ــان نف ــروی در می ــان س در زم
ــص حضــور در  ــزان خال ــده می ــن نشــان دهن ــف 1-۶( حضــور داشــتند. ای ــه )صن ــب ابتدائی مکات
مکتــب ابتدائیــه بــه انــدازه 55.5 فیصــد میباشــد کــه اندکــی باالتــر از ســطح ملــی 54.5 فیصــد اســت 
) ســروی وضعیــت زندگــی در افغانســتان 1392-1393(. میــزان خالــص حضــور در مکتــب بــرای 
پســران ۶۰.9 فیصــد و بــرای دختــران 49.۷ در صــد بــود. افــراد در همــه گــروپ ســنی همیــن الگــوی 
را دنبــال کردنــد میــزان حضــور خالــص در میــان مــردان بیشــتر از زنــان بــود. میــزان خالــص در 
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ــران 1۶.3  ــزان خالــص حضــور دخت ــب متوســطه حضــور پســران 22.۶ فیصــد درحالیکــه می مکات
فیصــد )میــزان بــرای هــر دو جنــس 19.5 فیصــد بــوده اســت(. میــزان خالــص  حضــور پســران )1۶ 
الــی 1۸ ســاله( در لیســه هــا )صنــف 1۰-12( 14.۸ فیصــد بــوده در حالیکــه ایــن نســبت در میــان 
دختــران 9.۶ فیصــد بــود )12.2 فیصــد بــرای هــر دو جنــس( و میــزان حضــور در تحصیــالت عالــی 
ــرای  ــت )2.9 فیصــد ب ــن والی ــورا( دری )موسســات مســلکی، تخنیکــی لیســانس، ماســتری و دوکت
هــر دو جنــس( بــوده کــه در بیــن ذکــور )3.۶ فیصــد( در حالیکــه دربیــن انــاث )2.3 فیصــد( بــوده.

ــه و  ــه، لیس ــص در دوره ابتدائی ــور خال ــای حض ــزان ه ــن می ــگ بلندتری ــا، کن ــوالی ه ــن ولس در بی
تحصیــالت عالــی را داشــت باالترتیــب )۷۰.9 فیصــد، 15.2 فیصــد و 3.9 فیصــد(. زرنــج باالتریــن 
میــزان حضــور خالــص در دوره متوســطه داشــت )2۰.3 فیصــد(. از ســوی دیگــر، اصــل چخانســور 
پاینتریــن میــزان خالــص حضــور در دوره ابتدائیــه و متوســطه را داشــت )باالترتیــب 4۰.۸ فیصــد 
و 11.4 فیصــد( در حالیکــه چهــار برجــک پائینتریــن میــزان خالــص در دوره لیســه و تحصیــالت را 

داشــت باالترتیــب )3.2 فیصــد و ۰.2 فیصــد(.

شکل 5: میزان حضور خالص در مکتب به تفکیک ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹4
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1۰

جدول 2: میزان حضور خالص به تفکیک ولسوالی و جنس: نیمروز، ثور ۱3۹5

والیت/ولسوالی

حضور در صنوف ۶-1 
)12-۷(

حضور در صنوف 9-۷ 
)سن 15-13(

حضور در صنوف 1۰-
12 )سن 1۸-1۶(

حضور در صنوف 13 و 
باالتر )سن 24-19(

هر دو 
هر دو اناثذکورجنس

هر دو اناثذکور جنس
هر دو اناثذکور جنس 

اناثذکورجنس

55.5۶۰.949.۷19.522.۶1۶.212.214.۸9.۶2.93.۶2.3نیمروز
55.3۶1.۰4۸.92۰.323.51۶.912.915.515.53.13.92.4زرنج
۷۰.9۷1.۷۶9.91۷.۷1۷.۶1۷.۷15.21۶.41۶.43.93.93.۸کنگ

4۰.۸42.۶3۸.911.414.۶۸.۰۶.3۶.5۶.51.92.31.5اصل چخانسور
۶۶.3۷۰.۶۶1.413.91۸.19.53.2۷.2۷.2۰.2۰.4۰.۰چهار برجک

4-  مهاجرت 
بیشــتر از نصــف )52.۰ فیصــد( نفــوس والیــت نیمــروز حــد اقــل بــرای شــش مــاه در محــل دیگــر 
غیــر از محــل اقامــت شــان  در زمــان ســروی ولســوالی هــای دیگــر والیــت نیمــروز، والیــات دیگــر 
ــد. حــدود 5۶.۶ فیصــد از خــارج کشــور و 3۶.۶ فیصــد از  ــا خــارج از کشــور ســکونت داشــته ان ی
والیــات دیگــر آمــده انــد،  در حـــالیکه ۶.۸ فیصــد از دیگــــر ولســوالی هــای والیــت نیمــروز آمده اند. 
شــکل ۶ نشــان میدهــد کــه تقریبــا 55.3 فیصــد از کســانیکه حداقــل مــدت شــش مــاه در بیــرون 
از ولســوالی محــل اقامــت شــان اقامــت داشــته انــد از ایــران و 1.2 فیصــد از پاکســتان آمــده انــد. 
از طــرف دیگــر توزیــع مهاجــرت از ســایر والیــات دیگــر حســب ذیــل اســت: فــراه )2۰.۸ فیصــد(، 

هلمنــد )4.9 فیصــد( وســایر والیــات )11.۰ فیصــد(. 

شکل 6: نسبت مهاجرین به تفکیک محل اقامت قبلی: نیمروز، ثور ۱3۹5
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5- مشکالت وظیفوی
حــدود 2.3 فیصــد از مجمــوع نفــوس 5 ســاله و باالتــر در والیــت نیمــروز در زمــان ســروی حــد اقــل 
یــک مشــکل وظیفــوی در دیــدن، شــنیدن، راه رفتــن، بخاطــر اوردن، افهــام و تفهیمــم و مراقبــت 
از خــود داشــته انــد. نســبت بزرگتــر در میــان ذکــور بــه ثبــت رســیده )2.9 فیصــد( در مقایســه بــه 

انــاث )1.۷ فیصــد( دارای مشــکل وظیفــوی. 

شــکل ۷ نشــان میدهــد کــه معمــول تریــن مشــکل وظیفــوی دیــدن )1.۷ فیصــد( بــوده در حالیکــه 
افهــام و تفهیمــم و مراقبــت از خــود کمتریــن آن میباشــد )۰.4 فیصــد(. 

در میــان نفــوس 5 ســاله و باالتــر کــه مشــکل وظیفــوی در دیــدن داشــت، 1.3 فیصــد انهــا گــزارش 
داده انــد کــه در دیــدن کــم مشــکل دارنــد )1.۶ فیصــد میــان نفــوس ذکــور و 1.۰ فیصــد در بیــن 
انــاث( و ۰.3 فیصــد گــزارش داده انــد کــه در دیــدن بســیار مشــکل دارنــد )۰.3 در میــان نفــوس 
ــد.  ــچ ببینن ــد هی ــد کــه نمیتوان ــاث( در حالیکــه ۰.1 فیصــد گــزارش داده ان ذکــور و ۰.2 فیصــد ان
در میــان کســانیکه گــزارش داده انــد کــه در راه رفتــن مشــکل دارنــد، حــدود ۰.۸ فیصــد گفتــه انــد 
کــه در راه رفتــن کــم مشــکل دارنــد، ایــن نســبت در میــان ذکــور 1.۰ فیصــد و انــاث ۰.۷ فیصــد 
میباشــد(، ۰.3 فیصــد در راه رفتــن بســیار مشــکل داشــتند )۰.5 فیصــد در میــان ذکــور و ۰.2 
فیصــد در میــان انــاث( و ۰.2 فیصــد گــزارش داده انــد کــه هیــچ در راه رفتــن نمیتواننــد. نســبتآ 
تعــداد کمــی از نفــوس 5 ســاله و باالتــر کــه در مراقبــت از خــود مشــکل وظیفــوی دارنــد گــزارش 
ــان  ــن نســبت در می ــه ای ــم )۰.2 فیصــد( مشــکل داشــتند، ک ــت از خــود ک ــه در مراقب ــد ک داده ان
نفــوس ذکــور )۰.2 فیصــد( در مقایســه بــه انــاث )۰.1 فیصــد( بــاال بــوده اســت. حــدود ۰.1 فیصــد 
گــزارش داده انــد کــه در مراقبــت از خــود بســیار مشــکل داشــتند و دیگــر ۰.1 فیصــد گفتــه انــد کــه 

هیــچ نمیتواننــد از خــود مراقبــت کننــد.  
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شــکل ۷: نســبت نفــوس 5 ســاله و باالتــر بــه تفکیــک نــوع و انــدازه مشــکالت و جنــس: 
نیمــروز، ثــور ۱3۹5

٠٫٠
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١٫٢

١٫٤

١٫٦
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شــکل ۸ نشــان دهنــده یــک رابطــه همبســتگی مثبــت بیــن ســن ومشــکل وظیفــوی مــی باشــد بــا 
افزایــش ســن نســبت مشــکالت وظیفــوی نیــز افزایــش میکنــد. داشــتن حداقــل یک نوع ازمشــکالت 
وظیفــوی درمیــان افــراد ۶5 ســاله و باالتــر بیشــتر وجــود دارد  )2۸.5 فیصــد( کــه در بیــن ذکــور 

)3۰.۰ فیصــد( نظــر بــه انــاث )25.۷ فیصــد( زیاتــر میباشــد. 

در گــروپ ســنی 5 – 9 ســاله نســبت مشــکالت وظیفــوی )۰.3 فیصــد( میرســد کــه میــان اطفــال 
ذکــور )۰.4 فیصــد( و در میــان اطفــال انــاث )۰.3 فیصــد( دیــده میشــود. مراقبــت از خــود و افهــام 
و تفهیــم عمــده تریــن نــوع مشــکالت بیــن اطفــال دارای مشــکل وظیفــوی بــوده کــه باالترتیــب بــه 
)۰.3 فیصــد و ۰.2 فیصــد ( میرســد. بــرای گــروپ ســنی ۶5 ســاله و باالتــر مشــکل دیــدن  )15.۰ 
فیصــد(،  در راه رفتــن )1۰.1 فیصــد( و شــنیدن )9.۸ فیصــد( از عمــده تریــن مشــکالت وظیفــوی 

راپــور داده شــده اســت.
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ــه تفکیــک جنــس و  ــر دارای مشــکالت وظیفــوی ب شــکل ۸: فیصــدی نفــوس 5 ســاله و باالت
ــور ۱3۹5 گــروپ ســنی: نیمــروز، ث

٣٥٫٠ ٢٥٫٠ ١٥٫٠ ٥٫٠ ٥٫٠ ١٥٫٠ ٢٥٫٠ ٣٥٫٠
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٦٥ 

6- فعالیت اقتصادی
در ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیکــی در مــورد فعالیــت هــای اقتصــادی اعضــای 5 ســاله 

و باالتــر خانــوار در جریــان 12 مــاه قبــل از ســروی معلومــات جمــع آوری گردیــده اســت. 

در والیــت نیمــروز، 4۰.۸ فیصــد نفــوس 15 ســاله و باالتــر در جریــان 12 مــاه قبــل از ســروی بــه 
مــدت شــش مــاه یــا بیشــتر کار کــرده انــد. شــکل )9( نشــان میدهــد کــه در بیــن مــرد هــا نســبت 
بزرگتــر )۷3.5 فیصــد( بــه مقایســه زن هــا )۶.۷ فیصــد( بــه مــدت شــش مــاه یــا بیشــتر کار کــرده 
انــد. نســبت کوچکتــر )1.۰ فیصــد( کمتــر از شــش مــاه کار کــرده انــد )1.5 فیصــد در بیــن مــرد هــا و 
۰.4 فیصــد درمیــان زن هــا(، در حالیکــه آن هئیکــه در دوره مــورد نظــر هیــچ کار نکــرده انــد 5۸.2 
فیصــد را تشــکیل میدهــد. در بیــن زن هــا 92.۸ فیصــد در حالیکــه در بیــن مــرد هــا 25 فیصــد 

کار نکــرده انــد. 
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شــکل ۹: توزیــع فیصــدی نفــوس ۱5 ســاله و باالتــر بــه تفکیــک وضــع فعالیــت و جنــس: 
نیمــزور، ثــور ۱3۹5

٤٠٫٨

١٫٠

٥٨٫٢

٧٣٫٥

١٫٥

٢٥٫٠

٦٫٧
٠٫٤

٩٢٫٨

٠٫٠

١٠٫٠

٢٠٫٠

٣٠٫٠

٤٠٫٠

٥٠٫٠

٦٠٫٠

٧٠٫٠

٨٠٫٠

٩٠٫٠

١٠٠٫٠

شــکل )1۰( توزیــع وضــع کار در جریــان 12 مــاه قبــل از ســروی بــرای نفــوس 15 ســاله و باالتــر بــه 
تفکیــک ولســوالی نشــان میدهــد. نســبت اشــخاصیکه در دوره مــورد نظــر کار نکــرده انــد در همــه 
ولســوالی هــا بــاال بــوده اســت )5۸.2 فیصــد(. زرنــج بــا )5۸.۸ فیصــد(  بلندتریــن نســبت کســانی را 
داشــته کــه کار نمــی کردنــد در حالیکــه چهــار برجــک بــا )53.2 فیصــد(  پاییــن تریــن چنیــن اشــخاص 
را داشــت. در حــدود 4۰ فیصــد از مجمــوع نفــوس 15 ســاله و باالتــر در همــه ولســوالی هــا گــزارش 
داده انــد کــه حداقــل بــرای شــش مــاه کار کــرده انــد کــه ایــن نســبت از 4۰.3 فیصــد در زرنــج تــا 

4۶ فیصــد در چهــار برجــک متغیــر میباشــد. 

شــکل ۱۰: نســبت نفــوس ۱5 ســاله و باالتــر بــه تفکیــک وضــع کار و ولســوالی: نیمــروز، ثــور 
۱3۹5

٤٠٫٨ ٤٠٫٣ ٤٢٫٢ ٤٣٫٥ ٤٦٫٠

١٫٠ ٠٫٩
٣٫٢ ١٫٠ ٠٫٨

٥٨٫٢ ٥٨٫٨ ٥٤٫٦ ٥٥٫٥ ٥٣٫١

٠٫٠

١٠٫٠

٢٠٫٠

٣٠٫٠

٤٠٫٠

٥٠٫٠

٦٠٫٠

٧٠٫٠

٨٠٫٠

٩٠٫٠

١٠٠٫٠
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شــکل 11 نشــان میدهــد کــه در بیــن افــراد 15 ســاله و باالتــر کــه بــه فعالیــت هــای غیــر اقتصــادی 
مصــروف بــوده انــد ) کار نکــرده یــا کمتــر از شــش مــاه کار کــرده انــد و در جســتجو یــا بــرای کار 
ــور  ــات مصــروف ام ــه بیشــتر اوق ــد ک ــزارش داده ان ــر شــان )۷۷.۶ فیصــد( گ ــد( اکث ــاده نبودن ام
منــزل بــوده و 15.4 فیصــد متعلــم و محصــل  بــوده انــد. حــدود 5.۰ فیصــد منافــع یــا وجــوه مالــی 
دریافــت میکردنــد در حالیکــه 2 فیصــد منحیــث افــراد بــاردوش، قیــدی و رانتخــوار گــزارش داده 

شــده انــد.

شــکل ۱۱: فیصــدی نســبت نفــوس ۱5 ســاله و باالتــر مصــروف فعالیــت هــای غیــر اقتصــادی 
بودنــد بــه تفکیــک نــوع فعالیــت غیــر اقتصــادی: نیمــروز، ثــور ۱3۹5 

٢٫٠

٥٫٠

١٥٫٤

٧٧٫٦

٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٠٫٠ ٣٠٫٠ ٤٠٫٠ ٥٠٫٠ ٦٠٫٠ ٧٠٫٠ ٨٠٫٠ ٩٠٫٠

۷- ثبت تولدات
شــکل 12 نشــان میدهــد کــه )۶۰.۰ فیصــد( اطفــال زیــر ســن 5 ســال در وقــت ســروی در چهــار 
ولســوالی هــای والیــت نیمــروز تولــدات شــان ثبــت شــده اســت. نســبت تولــدات ثبــت شــده در 
ــاث )59.9 فیصــد( اســت. در ســطح  ــه ان ــر )۶۰.۰ فیصــد( در مقایســه ب ــور اندکــی بلندت ــن ذک بی
ولســوالی هــا چخانســور بلندتریــن فیصــدی ثبــت تولــدات را داشــت )۶۷.4 فیصــد( بــه تعقیــب آن 
زرنــج )۶2.4 فیصــد(،  درحالیکــه ولســوالی کنــگ پاییــن تریــن میــزان ثبــت تولــدات را داشــته اســت 

)19.۷ فیصــد(.
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شــکل ۱2: نســبت نفــوس زیــر ســن 5 ســال بــه تفکیــک وضعیــت ثبــت تولــدات: نیمــروز، ثــور 
۱3۹5

,٦٠٫٠

,٣٧٫٣

,٢٫٧

۸- تولدات
حــدود 91.1 فیصــد خانــم هــای عروســی شــده 15 ســاله و باالتــر گــزارش داده انــد کــه اقــاًل یــک 
والدت داشــته انــد. 9۶,۸ فیصــد خانــم هــای عروســی شــده 25 الــی 49 ســاله حــد اقــل یــک طفــل 
والدت کــرده انــد، در حالیکــه 5۷.۰ فیصــد خانــم هــای عروســی شــده در گــروپ ســنی 15 الــی 19 
ســالگی حــد اقــل یــک والدت داشــته انــد. عــالوه بــران در بیــن خانــم هــای جــوان عروســی شــده 

)15 الــی 24 ســاله( ۷۶.9 فیصــد حــد اقــل یــک والدت داشــته انــد.

در بیــن ولســوالی هــا بزرگتریــن نســبت خانــم هــای عروســی شــده 15-49 ســاله کــه حــد اقــل یــک 
والدت کــرده انــد ولســوالی زرنــج )9۰.9 فیصــد( در حالیکــه کوچــک تریــن نســبت در چهــار برجــک 

)۸3.5 فیصــد( گــزارش داده شــده اســت )شــکل 13(.

در ســروی اقتصادی-اجتماعــی و دیموگرافکــی هیــچ ارقــام مربــوط بــه ســن مــادر در زمــان تولــدات 
جمــع نــه شــده، بنابــر آن تخمیــن تولــدات توســط تخنیــک هــای غیــر مســتقیم 3 را ضــروری 

میســازد.

3  سنجش مجدد تولدات با استفاده از روش های غیر مستقیم در گزارش نهائی شامل خواهد شد.
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شــکل ۱3: نســبت زنــان عروســی شــده ۱5-4۹ ســاله کــه والدت کــرده انــد بــه تفکیــک 
ولســوالی: نیمــروز، ثــور ۱3۹5

٩٠٫١

٨٣٫٥
٨٤٫٥

٨٩٫٤

٩٠٫٩

٧٨٫٠

٨٠٫٠

٨٢٫٠

٨٤٫٠

٨٦٫٠

٨٨٫٠

٩٠٫٠

٩٢٫٠

۹- وفیات
ســروی دریافــت کــرده کــه بیــش از دو هــزار حادثــه فــوت در جریــان دو ســال قبــل از ســروی رخ 
داده اســت. نســبت بیشــتر وفیــات در میــان ذکــور )59.3 فیصــد( نظــر بــه انــاث )4۰.۷ فیصــد( 
واقــع شــده اســت. در میــان وفیــات انــاث 1۷.۶ فیصــد در هنــگام فــوت شــان در گــروپ ســنی 15 

الــی 49 ســاله بــوده انــد.

از مجمــوع وفیــات در والیــت نیمــروز 19.9 فیصــد اطفــال بودنــد. در بیــن وفیــات اطفــال )5۷.۸ 
ــوده اســت )شــکل 14(.  ــر ب ــاث )42.2 فیصــد( باالت ــه ان ــه در مقایســه ب ــد ک ــور بودن فیصــد( ذک
حــدود 2۸.۸ فیصــد از مجمــوع وفیــات را اطفــال زیــر ســن 5 ســال تشــکیل میدهــد. نســبت 
باالتــری از وفیــات ذکــور زیــر ســن 5 ســال )55.9 فیصــد( در مقایســه بــا انــاث )44.۰ فیصــد( بــه 

ثبــت رســیده اســت.

شــکل 14 نشــان میدهــد کــه در میــان وفیــات دو ســال اخیــر، بلندتریــن نســبت وفیــات در گــروپ 
ســنی ۶5 ســاله و باالتــر واقــع شــده اســت 14.۷ فیصــد )12.9 فیصــد در میــان ذکــور و 1۸.۰ فیصــد 
ــر )۷.4  ــد کــه نســبت باالت ــک ســال بودن ــر ســن ی ــال زی ــاث(. حــدود ۶.4 فیصــد اطف ــان ان در می
فیصــد( در میــان اطفــال ذکــور در مقایســه بــه اطفــال انــاث )5.5 فیصــد( بــه ثبــت رســیده اســت. 
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شکل ۱4: نسبت وفیات به تفکیک جنس و گروپ سن: نیمروز، ثور ۱3۹5

٦٥ 

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

بنابــر خصوصیــت زمانــی دو ســال، پاســخ دهنــدگان ممکــن اســت همــه وفیــات اعضــای خانــوار 
مخصوصــًا نوزادانــی کــه بــرای مــدت کوتــاه زنــده مانــده انــد دقیقــًا بخاطرنیــا آورده باشــند. ایــن 
ــای  ــن ه ــران تخمی ــوده و بناب ــر ب ــماری متاث ــم ش ــه ک ــات، از ناحی ــرویها وفی ــه س ــمت در هم قس

ــر مســتقیم ضــروری مــی ســازد. ــا اســتفاده از 4روش هــای غی ــات را ب وفی

۱۰- مشخصات خانوار

۱۰-۱ اندازه خانوار
در چهــار ولســوالی والیــت نیمــروز در حــدود 33 هــزار خانــوار در زمــان ســروی داشــت. حــد اوســط 
خانــوار ۷.3 نفــر بــوده کــه از ســطح ملــی )۷.4 نفــر( اندکــی پایینتــر میباشــد )ســروی وضعیــت زندگــی 
ــب  ــه تعقی ــوده، ب ــوار را داره ب ــط خان ــن اوس ــر بلندتری ــا ۷.۷ نف ــج ب ــتان 1393-92(. زرن افغانس
آن ولســوالی کنــگ ۶.3 نفــر قرارداشــت درحالیکــه، چهــار برجــک بــا 4.۸ نفــر پاییــن تریــن اوســط 

خانــوار را داشــت. 

4  سنجش مجدد تولدات با استفاده از روش های غیر مستقیم در گزارش نهائی شامل خواهد شد.
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شکل ۱5: اوسط اندازه خانوار به تفکیک ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

٧٫٣
٧٫٧

٦٫٣

٥٫٦

٤٫٨

٠٫٠

١٫٠

٢٫٠

٣٫٠

٤٫٠

٥٫٠

٦٫٠

٧٫٠

٨٫٠

٩٫٠

۱۰-2 منبع عمده انرژی برای پخت و پز، تسخین و 
تنویر

اکثــر خانــوار هــا )49.۸ فیصــد( در والیــت نیمــروز بــرای پخــت و پــز از چــوب بطــوری منبــع عمــده 
انــرژی بــرای پخــت و پــز اســتفاده میکردنــد )شــکل 1۶(. در حــدود 4۷.5 فیصــد خانــوار هــا گاز 
ــرق، ذغــال ســنگ، ذغــال  ــع )LPG( در حالیکــه 2.۷ فیصــد از ســایر مــواد ســوخت ماننــد: ب مای
چــوب، تیــل خــاک، کاه/بوته/علــف، بقایــای محصــوالت زراعتــی و ســرگین حیوانــات بــرای پخــت 

و پــز اســتفاده مــی کردنــد. 
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شکل ۱6: نسبت خانوار ها به تفکیک منبع عمده پخت و پز: نیمروز، ثور ۱3۹5

 ,٤٧٫٥

 ,٤٩٫٨

 ,٢٫٧

در والیــت نیمــروز اکثریــت خانــوار )۸۰.4 فیصــد( از چــوب بطــوری منبــع عمــده جهــت تســخین 
خانــه هــای شــان اســتفاده مــی نماینــد )شــکل 1۷(. حــدود 11.2 فیصــد خانــوار هــا تیــل دیــزل، 
تیــل خــاک و گاز مایــع، ۶ فیصــد بــرق در حالیکــه 2.3 فیصــد از ســایر مــواد ماننــد: ذغــال، ذغــال 
ســنگ، ســرگین حیوانــات، علــف و مــواد دیگــر بــرای تســخین خانــه هــای شــان اســتفاده میکردنــد. 

شــکل ۱۷: نســبت خانــوار هــا بــه تفکیــک منبــع عمــده انــرژی بــرای تســخین: نیمــروز، ثــور 
۱3۹5

 ,٨٠٫٤

// 
,١١٫٢

,٦٫٠

,٢٫٣
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بــرق کــه جنراتــور، بــرق آبــی و شــبکه ای نیــز شــامل آن اســت یکــی از منبــع عمــده انــرژی جهــت 
تنویــر خانــوار هــا بــوده کــه توســط خانــوار هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت )شــکل 1۸(. از هــر 
1۰ خانــوار ۷ خانــوار هــا اســتفاده میکردنــد. بــه تعقیــب آن بــرق افتابــی )22.۶ فیصــد( و چــراغ 
تیــل خــاک/گاز مایــع )2.5 فیصــد( خانــوار هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت. باقیمانــده )1.۸ 

فیصــد( خانــوار هــا از ســایر منابــع ماننــد: شــمع و ســایر بــرای تنویــر اســتفاده مــی کردنــد. 

شکل ۱۸: نسبت خانوار ها به تفکیک منبع عمده تنویر: نیمروز، ثور ۱3۹5

 ,٧٣٫١

 ,٢٢٫٦

/  ,
٢٫٥

 ,١٫٨

۱۰-3 منبع عمده آب برای نوشیدن، شستشو، پخت و 
پز و سایر موارد

ــه آب  ــود یافت ــع بهب ــک منب ــه ی ــروز ب ــت نیم ــا در والی ــوار ه ــوع خان ــدود 12.۷ فیصــد از مجم ح
آشــامیدنی دسترســی دارنــد )12 فیصــد بــه چــاه ســر پوشــیده، ۰.۶ فیصــد نــل داخــل محوطــه، نــل 
داخــل خانــه، نــل داخــل خانــه همســایه و ۰.1 فیصــد بــه چــاه برمــه ای(. ایــن میــزان پایینتــر از 

ســطح ملــی )۶4.۸ فیصــد( اســت )ســروی وضعیــت زندگــی افغانســتان 93-1392(. 

در میــان ولســوالی هــا، اصــل چخانســور بزرگتریــن نســبت خانــوار هــا را داشــت کــه بــه یــک منبــع 
آب آشــامیدنی بهبــود یافتــه دسترســی داشــتند 55.4 فیصــد بــه تعقیــب آن ولســوالی کنــگ )4۶.1 
فیصــد(. برعکــس، در زرنــج خانــوار هــا کمتریــن دسترســی )4.2 فیصــد( بــه آشــامیدنی بهبــود یافتــه 
را داشــتند. اکثریــت خانــوار هــا )۸2.5 فیصــد( در ایــن ولســوالی آب آشــامیدنی خــود را از کراچــی 

بــا تانکر/بیلــر خــورد و موتــر تانکــر بدســت مــی آوردنــد. 
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شــکل ۱۹: نســبت خانــوار هــا بــا دسترســی بــه منابــع آب آشــامیدنی بهبــود یافتــه بــه تفکیــک 
ولســوالی: نیمــروز، ثــور ۱3۹5

١٢٫٧

٥٥٫٤

٤٦٫١ ٤٥٫٢

٤٫٢

٠٫٠

١٠٫٠

٢٠٫٠

٣٠٫٠

٤٠٫٠

٥٠٫٠

٦٠٫٠

٧٠٫٠

٨٠٫٠

٩٠٫٠

١٠٠٫٠

در والیــت نیمــروز آب از موتــر تانکــر بــا )۶3.۰ فیصــد( منبــع عمــده آب بــرای پخــت و پــز، شســت 
و شــو و دیگــر مقاصــد بــود. بــه ســطح ولســوالی، در زرنــج ۷۷.5 فیصــد خانــوار هــا از آب تانکــر 
اســتفاده مــی کردنــد. در اصــل چخانســور بیشــتر از نصــف خانــوار هــا )5۰.۷ فیصــد( از چــاه بــدون 
ســرپوش اســتفاده میکردنــد. حــد اقــل 4۰ فیصــد خانــوار هــا در اصــل چخانســور، چهــار برجــک و 
کنــگ آب آشــامیدنی خــود از چــاه سرپوشــیده بدســت مــی آوردنــد )باالترتیــب 4۸.۸ فیصــد، 45.1 

فیصــد و 43.9 فیصــد(. 

۱۰-4 مالکیت زمین
حــدود 15.5 فیصــد خانــوار هــا در زمــان ســروی در چهــار ولســوالی هــای والیــت نیمــروز مالــک 
زمیــن زراعتــی بودنــد. 3 در 1۰ خانــوار هــا )29.۷ فیصــد( در ولســوالی اصــل چخانســور و یــک از 
5 خانــوار هــا در کنــگ )21 فیصــد( مالــک زمیــن زراعتــی بودنــد.  بــا ایــن حــال، انــدازه زمیــن کــه 
مالــک آن بودنــد کوچــک بــوده جایکــه 12.۷ فیصــد از مجمــوع خانــوار هــا مالــک کمتــر از 2 جریــب 

یــا 1۰۰۰۰ متــر مربــع زمیــن بودنــد )1 جریــب = 2۰۰۰ متــر مربــع(.  
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شــکل 2۰: نســبت خانــوار هــا کــه مالــک زمیــن زراعتــی بودنــد بــه تفکیــک ولســوالی: نیمــروز، 
ثــور ۱3۹5
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۱۰-5 مالکیت مواشی و طیور
در در چهــار ولســوالی والیــت نیمــروز پــرورش بــز معمــول تریــن نــوع پــرورش مواشــی بــوده. طوریکه 
24.۶ فیصــد از مجمــوع خانــوار گــزارش داده انــد کــه مالــک یــک رآس بــز بــوده انــد )شــکل 21(. 
اکثــر خانــوار )3۷.۸ فیصــد( یــک یــا دو راس بــز دارنــد. در حــدود 1۶.9 فیصــد خانــوار هــا مالــک 
یــک راس کوســفند بــوده انــد و 32.9 فیصــد گــزارش داده انــد کــه یــک یــا دو راس کوســفند دارنــد. 
کمتریــن نســبت خانــوار هــا مالــک یــک راس اســپ/خر/قاطر )9.9 فیصــد( بودنــد و ۸۸.1 فیصــد از 
خانــوار هــا گــزارش داده انــد کــه مالــک یــک تــا دو راس اســپ/خر/قاطر هســتند. در حــدود 9.۸ 
فیصــد خانــوار هــا یــک گاو/گاو شــیری/گاو نــر داشــتند و ۶۷.4 فیصــد خانــوار هــا مالــک یــک تــا دو 

رآس گاو/گاو شــیری/گاو نــر بودنــد. 

ــود.  ــوار هــا ب ــرورش مــرغ خانگــی معمــول تریــن فعالیــت در بیــن خان ــرورش طیــور، پ از لحــاظ پ
1۷.۷ فیصــد خانــوار هــا در زمــان ســروی حداقــل یــک مــرغ خانگــی داشــتند. بیشــتر از ۶9 فیصــد 
خانــوار هــا دارای 1 تــا ۶ قطعــه مــرغ خانگــی بودنــد. فیصــدی بســیار پاییــن )3.۸ فیصــد( از خانــوار 

هــا مرغابــی یــا فلمــرغ را پــرورش میدادنــد.
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شکل 2۱ نسبت خانوار ها به تفکیک مالکیت انواع مواشی و طیور: نیمروز، ثور ۱3۹5
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۱۰-6 سهولیت ها و دارایی خانوار
موجودیــت بــرق بشــمول بــرق آفتابــی یــک ضــرورت مبــرم در همــه ولســوالی هــای والیــت نیمــروز 
مــی باشــد، در حــدود 9۶.5 فیصــد خانــوار هــا بــرق داشــتند. تقریبــآ )9۰ فیصــد( خانــوار هــا در 
همــه ولســوالی هــا بــرق داشــتند، از 9۰.۷ فیصــد در کنــگ تــا 9۷.2 فیصــد خانــوار هــا در زرنــج بــرق 

در خانــه هــای شــان داشــتند )جــدول 3(. 

ــت  ــوار هــای والی ــر خان ــه در اکث ــود ک ــم( ب ــه 1۶ قل ــول ) از جمل ــم بســیار معم ــراه قل ــون هم تیلف
ــا  ــام ولســوالی ه ــی در تم ــن ســهولت مخابرات ــروز وجــود داشــت )۷2.9 فیصــد(. ضــرورت ای نمی
ــر میباشــد.  ــج متغی ــی  ۷۸ فیصــد در زرن مشــهود اســت. از 3۷.3 فیصــد در اصــل چخانســور ال
یخچــال همچنیــن یکــی از معمــول تریــن قلــم بــوده کــه ۶۶,۶  فیصــد خانــوار هــا اســتفاده میکردنــد. 

ــای  ــوار ه ــد خان ــدود ۶5.۷ فیص ــه ح ــد ک ــان میده ــی نش ــی و مخابرات ــانه ئ ــایل رس ــه وس مقایس
نیمــروز مالــک یــک پایــه تلویزیــون بودنــد، بــه تعقیــب آن رادیــو )1۰.2 فیصــد( مــی آیــد و خانــوار 

ــه انترنــت دسترســی داشــتند. ــر )5.۶ فیصــد( ب هــای کمت

ــا  ــرای غــرض شــخصی ی ــن والیــت داشــتند و ب ــوار هــا در ای ــه کــه خان از لحــاظ یــک وســیله نقلی
کســب و کار اســتفاده میکردنــد،  42.4 فیصــد خانــوار هــا مالــک یــک موتــر ســایکلت، 2۸.5 فیصــد 

مایــک یــک بایســکل و 22 فیصــد مالــک یــک عــراده موتــر تیــز رفتــار بودنــد. 
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جدول 3. نسبت خانوار ها به تفکیک نوع دارایی/سهولت و ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

نوعیت دارای و 
چهاربرجکاصل چخانسورکنگزرنجنیمروزسهولیت

9۶.59۷.29۰.۷94.295.۶برق
1۰.29.۷22.۷۸.31۰.۷رادیو

۶5.۷۷5.345.۶15.۸1۸.۰تلویزیون
۷2.9۷۸.۰5۷.۶3۷.3۶2.4تیلیفون موبایل

1.21.4۰.4۰.2۰.4تیلیفون سیم دار
54.3۶۶.۶۰.۸۰.۶1.3یخچال

31.53۸.۶۰.5۰.4۰.1ماشین کاال شویی
5.۶۶.۷1.۰۰.5۰.3انترنت
4۷.24۸.۰3۰.35۶.۷3۸.2ساعت

۸.۸1۰.۷1.2۰.۶۰.3کمپیوتر
2۸.531.424.913.112.2بایسکل

42.444.۸32.92۸.53۶.۰موتر سایکل
5.۶۶.۷1.3۰.۶۰.۸کراچی

22.۰24.۰14.915.99.۰موتر
4.۷5.۰۶.53.۰1.3الری

2.22.52.۷۰.4۰.۷جنراتور

۱۱- مشخصات مسکن

۱۱-۱ مواد ساختمانی سطح واحد مسکونی 
در والیــت نمیــروز ۶1.5 فیصــد خانــوار هــا در واحــد مســکونی زنــده گــی میکردنــد کــه ســطح آن 
ــا  ــه ســطح آن ب ــد ک ــی میکردن ــای زندگ ــه ه ــود و 3۶.1 فیصــد در خان از ســمنت ســاخته شــده ب
گل/ریــگ پوشــیده شــده بــود، در حالیکــه ۰.4 فیصــد در خانــه هــای کــه ســطح آن از تختــه چــوب 
ــوار هــا در  ــد )جــدول 4(. در ســطح ولســوالی هــا، اکثریــت خان ــود زندگــی میکردن ســاخته شــده ب
چهــار برجــک )93.1 فیصــد(، کنــگ )۸3.2( و اصــل چخانســور )۷۸.2 فیصــد( در واحــد مســکونی 
ــی  ــج ال ــود، از 25.۰ فیصــد در زرن ــد کــه ســطح آن از گل/ریــگ ســاخته شــده ب ــده گــی میکردن زن
93.1 فیصــد در چهــار برجــک متغیــر میباشــد. بلندتریــن نســبت خانــوار هــا کــه ســطح خانــه هــای 

شــان از ســمنت ســاخته شــده بــود در زرنــج بــه مشــاهیده رســیده اســت )۷2.2 فیصــد(.  
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ــاق و  ــطح اط ــده س ــاختمانی عم ــواد س ــک م ــه تفکی ــا ب ــوار ه ــدی خان ــع فیص ــدول 4: توزی ج
ولســوالی : نیمــروز، ثــور ۱3۹5

سایرتخته چوبگل/ریگسمنتوالیت/ولسوالی

۶1.53۶.1۰.41.9نمیروز
۷2.225.۰۰.42.3زرنج
1۶.2۸3.2۰.۶۰.۰کنگ

21.۰۷۸.2۰.3۰.۶اصل چخانسور
۶.۷93.1۰.1۰.۰چهار برجک

۱۱-2 مواد ساختمانی دیوار های بیرونی
ــی  ــوار هــای بیرون ــواد ســاختمانی دی ــن م ــه گــچ و ســمنت معمــول تری جــدول 5 نشــان میدهــد ک
خانــه هــا در والیــت نیمــروز بــوده. 4۷.3 فیصــد خانــوار هــا در خانــه هــای کــه بــا چنیــن دیــوار هــا 
ســاخته شــده بودنــد، زندگــی میکردنــد. حــدود 3۰.1 فیصــد خانــوار هــا در واحــد مســکونی زنــده گــی 
میکردنــد کــه دیــوار هــای بیرونــی آن از خشــت خــام ســاخته شــده بــود و 15.1 فیصــد در چنیــن 
خانــه هــا کــه دیــوار هــای آن از خشــت پختــه ســاخته شــده بــود. حــدود ۶.۶ فیصــد خانــوار هــا در 
واحــد هــای مســکونی زندگــی میکردنــد کــه دیــوار بیرونــی خانــه شــان از ســنگ بــا گل/خــاک ســاخته 

شــده بــود.

در ســطح ولســوالی هــا، زرنــج بــا )5۷.۷ فیصــد( بلندتریــن نســبت خانــوار را داشــت کــه دیــوار هــای 
بیرونــی خانــه هــای شــان از ســنگ بــا گــچ و ســمنت ســاخته شــده بــود در حالیکــه کنــگ کمتریــن 

نســبت )1.2 فیصــد( چنیــن خانــوار را تشــکیل میدهــد.

خشــت خــام یکــی از معمــول تریــن مــواد ســاختمانی دیــوار هــای بیرونــی واحــد هــای مســکونی در 
اصــل چخانســور، چهــار برجــک و کنــگ میباشــد کــه باالترتیــب توســط ۸9.۷ فیصــد، ۸5.3 فیصــد 
و 54.5 فیصــد خانــوار هــا اســتفاده شــده اســت. در زرنــج خشــت پختــه یکــی از معمــول تریــن مــواد 
ســاختمانی دیــوار هــای بیرونــی واحــد هــای مســکونی بــوده کــه در آن ولســوالی 1۸.5 فیصــد خانــوار 

در خانــه هــا زندگــی میکردنــد کــه دیــوار هــای بیرونــی آن از چنیــن مــواد ســاخته شــده بــود.    

جدول 5: توزیخ فیصدی خانوار ها به تفکیک مواد عمده ساختمانی دیوار های بیرونی واحد 
مسکونی و ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

سنگ با گچ/والیت/ولسوالی
سایرسنگ با گل/خاکخشت پختهخشت خامسمنت

4۷.33۰.115.1۶.۶۰.9نیمروز
5۷.۷1۸.۷1۸.54.11.1زرنج
1.254.5۰.943.3۰.1کنگ

3.۶۸9.۷۰.1۶.5۰.1اصل چخانسور
1.4۸5.3۰.412.۸۰.1چهار برجک
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۱۱-3 مواد ساختمانی بام 
اکثریــت خانــوار هــا )34.۷ فیصــد( در والیــت نیمــروز در واحــد هــای مســکونی زنــده گــی میکردنــد 
کــه بــام آن از گــچ بــا خشــت پختــه و بــا ترکیــب آهــن ســاخته شــده بــود. حــدود 24.9 فیصــد خانــوار 
هــا در خانــه هــای زندگــی میکردنــد کــه بــام آن از خــاک/گل بــا چوب/تختــه چــوب ســاخته شــده 
بــود و 21.5 فیصــد در واحــد مســکونی کــه بــام آن از خشــت پختــه بــا خــاک/گل ســاخته شــده بــود 
در حالیکــه ۸.5 فیصــد در خانــه هــا زندگــی میکردنــد کــه بــام خانــه هایشــان از خــاک/گل بــا چــوب 

و ترکیــت آهــن ســاخته شــده بــود )جــدول ۶(. 

در ســطح ولســوالی هــا، نســبت خانــوار هــا کــه در واحــد هــای مســکونی زندگــی میکننــد کــه بــام آن 
از گــچ بــا خشــت پختــه و آهــن ســاخته شــده بــود در زرنــج در باالتریــن حــد خــود )42.4 فیصــد( 
و در چهــار برجــک در کمتریــن حــد )۰.۷ فیصــد( خــود قــرار داشــت. بیشــتر از ۶۰ فیصــد خانــوار 
هــا در چهــار برجــک )۸5 فیصــد( و )۶۰.2 فیصــد( در کنــگ در واحــد مســکونی زندگــی میکردنــد 
کــه بــام آن از خــاک/گل بــا چوب/تختــه چــوب ســاخته شــده بــود، در حالیکــه ۶5.1 فیصــد خانــوار 
هــا در اصــل چخانســور در خانــه هــا زندگــی میکردنــد کــه بــام آن از خشــت پختــه بــا خــاک/گل 

ســاخته شــده بــود. 

جدول 6: توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک مواد عمده ساختمانی بام واحد مسکونی و 
ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

گچ با خشت والیت/ولسوالی
پخته و آهن

خاک/گل با 
چوب و تخته 

چوب

خشت پخته با 
گل/خاک

خاک/گل با 
سایرآهن چادرچوب و آهن

34.۷24.921.5۸.55.94.5نیمروز
42.41۸.21۷.59.3۷.15.5زرنج
۰.۸۶۰.231.3۷.2۰.1۰.4کنگ

1.525.2۶5.1۷.2۰.9۰.1اصل چخانسور
۰.۷۸5.۰12.32.1۰.۰۰.۰چهار برجک

۱۱-4 ملکیت تصرف واحد مسکونی
جــدول ۷ نشــان میدهــد کــه بیشــتر از نصــف )5۸ فیصــد( خانــوار هــا در والیــت نیمــروز گــزارش 
داده انــد کــه مالــک خانــه هــای مســکونی شــان بودنــد، 2۶.5 فیصــد در خانــه هــای کرایــی و 15.3 

فیصــد در خانــه هــای رایــگان زندگــی میکردنــد. 

در ســطح ولســوالی هــا، اصــل چخانســور بــا )۶1.۷ فیصــد( بلندتریــن نســبت خانــوار هــا را داشــت 
کــه گــزارش داده انــد کــه مالــک خانــه هــای شــان اســت در حالیکــه چهــار برجــک بــا )3۸.5 فبصــد( 
ــار برجــک  ــا در چه ــوار ه ــل 3۰ فیصــد خان ــا را داشــت. حداق ــوار ه ــن خان ــن نســبت چنی کمتری
ــه هــای رایــگان  )۶۰.۷ فیصــد(، کنــگ )42.۸ فیصــد( و در اصــل چخانســور )3۷ فیصــد( در خان
زندگــی میکردنــد در حالیکــه 32.1 فیصــد خانــوار هــا در زرنــج در خانــه هــای کرایــی زندگــی بــه ســر 

میبردنــد.  
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جدول ۷: نسبت خانوار ها به تفکیک نوع تصرف واحد مسکونی و ولسوالی: نیمروز، ثور 
۱3۹5

گرویرایگانکراییشخصیوالیت/ولسوالی

5۸.۰2۶.515.3۰.3نیمروز
59.532.1۸.1۰.3زرنج
51.۶5.442.۸۰.3کنگ

۶1.۷1.33۷.۰۰.1اصل چخانسور
3۸.5۰.۷۶۰.۷۰.۰چهار برجک

۱۱-5  نوع سهولت تشناب
 شــکل 22 نشــان میدهــد کــه ۷۸.۰ فیصــد خانــوار هــا در والیــت نیمــروز گــزارش داده انــد کــه یــک 
ســهولت بهبــود یافتــه حفــظ الصحــه دارنــد. طوریکــه 35.۰ فیصــد خانــوار هــا از تشــناب هــای کــه 
بــه سیســتم فاضــالب، تانــک ســپتیک یــا چــاه میریــزد، 42.9 فیصــد تشــناب هــای دارای هواکــش 
ــتفاده  ــود، اس ــی ش ــه م ــوع در آن تجزی ــه مدف ــا یک ــناب ه ــد از تش ــوش دار و ۰.1 فیص ــر پ ــا س ی

میکننــد.

 بــه ســطح ولســوالی هــا در حــدود 9 از 1۰ )۸9.3 فیصــد( خانــوار هــا در زرنــج از یــک ســهولت 
بهبــود یافتــه حفــظ الصحــه اســتفاده میکردنــد طوریکــه 4۸.۷ فیصــد آنهــا از تشــناب هــای دارای 
ــا چــاه مــی  ــه تانــک ســپتیک ی ــد و 4۰.5 فیصــد کــه ب ــا ســرپوش دار اســتفاده میکردن هواکــش ی
ــوار هــا در اصــل چخانســور یــک ســهولیت  ریخــت )جــدول ۸(. برعکــس، تنهــا 14.۷ فیصــد خان
ــا ســرپوش  ــه حفــظ الصحــه داشــتند، 11.9 فیصــد از تشــناب هــای دارای هواکــش ی ــود یافت بهب
ــزد و ۰.2  ــا چــاه میری ــا سیســتم فاضــالب، تانــک ســپتیک ی دار، 2.۶ فیصــد تشــناب هــای کــه ب
ــا در  ــوار ه ــل ۷۰ فیصــد خان ــد. حداق ــه میشــود اســتفاده میکردن ــوع در ان تجزی ــه مدف فیصــد ک
اصــل چخانســور )۷3.1 فیصــد( و کنــگ )۷3.1 فیصــد( از تشــناب هــای معمولــی کــه در آن مدفــوع 

بــاالی زمیــن ذخیــره شــده وقتــًا فوقتــًا تخلیــه مــی شــوند، اســتفاده مــی کردنــد.
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شــکل 22: نســبت خانــوار کــه یــک ســهولیت بهبــود یافتــه دارنــد بــه تفکیــک ولســوالی: 
نیمــروز، ثــور ۱3۹5
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توزیع فیصدی خانوار ها به تفکیک نوع تشناب و ولسوالی: نیمروز، ثور ۱3۹5

والیت/ولسوالی

تسهیالت صحی بهبود نیافتهتسهیالت صحی بهبود یافته

وع
جم

م

اه 
/چ

ره
خی

/ذ
دار

ش 
فل

د 
مو

ک
ک

سپت
ک 

تان
ب/

ل آ
ض

فا

ش 
اک

هو
ی 

ارا
 د

ی
ها

ب 
شنا

ت
دار

ش 
رپو

 س
یا

له
ض

 فا
واد

 م
ی

از
 س

ره
خی

ذ

وع
جم

م

لق
مع

ب 
شنا

ت

ن 
دو

ی ب
مول

مع
ب 

شنا
ت

ش
رپو

س

گر
دی

ی 
جا

ه 
ن ب

رد
ه ک

خلی
ت

یر
سا

۷۸.۰35.۰42.9۰.122.۰19.11.5۰.4۰.9نیمروز
۸9.34۰.54۸.۷۰.11۰.۷۸.51.۶۰.2۰.4زرنج
21.۸۰.۸2۰.9۰.1۷۸.2۷3.13.۰۰.۰2.1کنگ

14.۷2.۶11.9۰.2۸5.3۸۰.2۰.2۰.14.9اصل چخانسور
51.۸2۸.922.۸۰.14۸.241.31.53.51.9چهار برجک



نیمروز

3۰

ضمیمه ۱- تعریف اصطالحات
میزان سواد کالن ساالن.فیصدی اشخاص 15 ساله و باالتر که می توانند بخوانند و بنویسند.

نســبت باردوشــی. نســبت تعــداد اشــخاص در گــروپ هــای ســنی غیــر مولــد 14-۰ و ۶5 ســاله و 
باالتــر بــر تعــداد اشــخاص در گــروپ هــای ســنی بیشــترین مولــد ۶4 – 15 ســاله کــه بــه فیصــدی 

ارائــه مــی شــود.

معلولیــت. یــک شــخص دارای معلولیــت در انجــام دادن وظایــف ممکن اســت محدودیــت فعالیت 
داشــته باشــد کــه از محدویــت خفیــف تــا انحــراف جــدی از لحــاظ کیفیــت یــا کمیــت در انجــام یــک 
فعالیــت بــه طریقــی یــا بــه انــدازه ایکــه از اشــخاص بــدون مشــکل صحــی توقــع مــی رود، فــرق کنــد. 
بصــورت عمــوم مشــکالت وظیفــوی کــه توســط اشــخاص تجربــه مــی شــود ممکــن اســت بــه علــت 
ــات  ــد جراح ــد مریضــی/ ناخوشی(ســایر مشــکالت صحی)مانن مشــکل صحــی ایشــان باشــد )مانن
ــه اســتفاده از الکــول و  ــا مشــکل از ناحی ــا عاطفــی ی ــاه مــدت و دراز مــدت( مشــکل فکــری ی کوت
مــواد مخــدر باشــد. مشــکل صحــی هــم چنــان ممکــن اســت شــامل ســایر حــاالت ماننــد حاملگــی، 
ســالخوردگی، افســردگی یــا نــا رســائی هــای ارثــی گــردد. مشــکل معمــوال زمانــی ظاهــر مــی شــود 
کــه شــخص فعالیــت را بــا مســاعی افزایــش یافتــه، ناراحتــی یــا درد، آهســتگی یــا تغیــر در روشــیکه 

فعالیــت بصــورت عــادی صــورت مــی گیــرد، انجــام دهــد.

منبــع بهبــود یافتــه آب آشــامیدنی. منبــع بهبــود یافتــه آب آشــامیدنی منحیــث منبعــی تعریــف شــده 
کــه توســط طبیعــت ســاختمان ان یــا از طریــق مداخلــه فعــال  از آلودگــی بیرونــی مخصوصــا از مــواد 
ــر آب نــل داخــل واحــد مســکونی،  ــن منبــع مشــتمل اســت ب مدفوعــی محافظــت شــده باشــد. ای

حویلــی، خانــه همســایه، چــاه برمــه ای، چــاه ســر پوشــیده و چشــمه سرپوشــیده.

ســهولت بهبــود یافتــه حفــظ الصحــه. جهــت نظــارت از اهــداف انکشــافی هــزاره ســهولتی تعریــف 
ــوع  ــن ن ــی ســازد. ای ــدا م ــا انســان ج ــاس ب ــوع انســان را از تم ــه بصــورت صحــی مدف ــده ک گردی
ــود  ــا تانــک ســپتیک، تشــناب بهب ــه سیســتم فاضــالب، چــاه ی ســهولت شــامل ریختــن مدفــوع ب
یافتــه دارای هواکــش یــا تشــناب ســر پــوش دار، تشــناب هایکــه مدفــوع در آن تجزیــه مــی شــود، 

میگــردد.

ــا ســن رســمی مکتــب  ــال در گــروپ ســنی کــه ب ــزان خالــص حضــور در مکتــب. فیصــدی اطف می
مطابــق دارد و بــرای دوره ابتدائیــه 12 – ۷ ، بــرای دوره متوســطه 15 -13 ســاله و بــرای لیســه 

1۸- 1۶ ســاله مــی باشــد.






