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مقدمه
عــدم امنیــت غذایــی و ســوءتغذی همچنــان یــک نگرانــی جــدی در افغانســتان اســت زیــرا بــه طــور گســترده
در سراســر کشــور در حــال گســترش اســت .مبــارزه بــا ناامنــی غذایــی و ســوءتغذی یکــی از اولویــت هــای
اساســی توســعه بــرای دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــوده اســت ،کــه بــه اهمیت ســتراتیژی گرســنگی
صفــر بــرای رســیدن بــه اهــداف توســعه پایــدار  2030بســیار مهــم اســت .طبــق تجزیــه و تحلیــل امنیــت
غذایــی ( )IPCدر ســال  ،2018تقریبـاً  ٪45از کل جمعیــت کشــور از ناامنــی غذایــی متوســط یــا شــدید رنــج
مــی برنــد .ســطح ســوءتغذی ،بــا وجــود برخــی پیشــرفت هــا در ســال هــای اخیــر ،بــه ویــژه بــرای آســیب
پذیرتریــن افــراد ماننــد کــودکان زیــر پنــج ســال ،زنــان در ســن بــاروری و افــراد کهــن ســال نگــران کننــده
بشــمار میــرود .بــر اســاس نظرســنجی ملــی تغــذی  2013ســوءتغذی کــودکان بســیار بلنــد بــوده و شــیوع قــد
کوتاهــی و اتــاف در کــودکان زیــر پنــج ســال بــه ترتیــب  40.9٪و  9.5 ٪بــود .گســترش عــدم امنیــت غذایــی
و ســوءتغذیه در مناطــق مختلــف و اقشــار مختلــف کشــور متفــاوت اســت .چالــش هــای محیــط زیســتی منجــر
بــه تولیــد کــم مــواد غذایــی ،ضایــع شــدن مــواد غذایــی پــس از برداشــت محصــول ،تنــوع غذایــی کــم ،عــدم
دسترســی اقتصــادی بــه غــذا و خدمــات صحــی و حفــظ الصحــه ضعیــف از عوامــل اصلــی عــدم امنیــت غذایــی
و ســوءتغذی در افغانســتان بــه شــمار مــی رونــد.
وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری ( )MAILبــا حمایــت ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد ()FAO
همچنــان متعهــد اســت کــه از دسترســی مــردم بــه غــذای کافــی و تغــذی مناســب اطمینــان حاصــل کنــد،
و بــا ایجــاد تحــول در سیســتم هــای غذایــی و همچنــان تقویــت توســعه در مناطــق روســتایی تولیــد مــواد
غذایــی را افزایــش دهــد .از ایــن رو ،شناســایی فرصــت هــای بالقــوه بــرای تولیــد مــواد غذایــی متنــوع کــه
مــی توانــد ناامنــی غذایــی و تغذیــه ای را بــه روشــی پایــدار برطــرف کنــد ،امــری حیاتــی اســت .توپوگرافــی و
شــرایط اقلیمــی خــاص افغانســتان فرصــت هایــی را بــرای تولیــد محصــوالت بومــی بــا ارزش بــاال فراهــم مــی
کنــد ،امــا چنیــن محصــوالت موجــود یــا مــورد اســتفاده کــم و غفلــت قــرار مــی گیرنــد و یــا بــرای اهــداف
دیگــر همچــو تهیــه خوراکــه حیوانــی اســتفاده مــی شــوند .برخــی از کشــورهای منطقــه قب ـ ً
ا انــواع نادیــده
گرفتــه شــده و کــم مصــرف ( )NUSشــانرا شناســایی کــرده و از آنهــا بــه عنــوان "گنجینــه هــای نهانــی" خــود
نــام بــرده انــد .ایــن غذاهــا ( )Future Smart Foodنامیــده مــی شــوند ،کــه غنــی از مــواد مغــذی بــوده ،از
نظــر اقتصــادی ارزان ،و بــه آب و هــوا محــل تطابــق کامــل داشــته و قابــل کشــت هســتند.
غذاهــای نادیــده گرفتــه شــده و کــم مصــرف مــی توانــد نقشــی اساســی در مبــارزه بــا گرســنگی و ســوءتغذی
داشــته باشــد .شناســایی  NUSاز طریــق ایــن ســروی اولیــن گام بــرای دســتیابی بــه ظرفیــت کامل  FSFاســت
کــه بــه تولیــد ،پروســس ،بازاریابــی و مصــرف پایــدار نیــاز دارد .انکشــاف ظرفیــت هــا و بهبــود مکانیــزم هــای
شــریک ســازی دانــش در سراســر کشــور و منطقــه بــرای اســتفاده بهتــر از پتانشــیل ســمارت فــود آینــده بــه
منظــور رســیدن بــه هــدف (گرســنگی صفــر) و اســتفاده از تجربیــات بدســت آمــده از ایــن ســروی مهــم اســت.
وزارت زراعــت ،آبیــاری ومالــداری افغانســتان بــا مشــارکت ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد و دیگــر
نهادهــای ذیدخــل از دانــش و معلومــات بدســت آمــده در مــورد  NUSبهــره منــد مــی شــوند تــا بتواننــد
سیســتم هــای غذایــی پایدارتــر ،مغــذی ،مقــاوم در برابــر آب و هــوا و متنــوع را توســعه دهنــد.
سپاس،
1
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غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده ()NUS
بــرای افغانســتان غلــه جــات ماننــد برنــج ،گنــدم و
جواریــی را کــه از جملــه محصــوالت مــروج قیمــت
بهــا  Cash Cropهســتند از لســت رهنمــود
خــارج گردیــده انــد .هــدف از خــارج ســاختن
انــواع غذاهــای یــاد شــده ایــن بــود تــا آنعــده از
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده ()NUS
کــه در افغانســتان پیــدا میشــوند وارزش غــذای
بلنــد دارنــد دریافــت گردیــده و شــامل ســمارت
فــود آینــده گردنــد.

سمارت فود آینده افغانستان

گزارش مختصر و پیشنهادات
دفتــر حــوزوی ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل
متحد برای آســیا و اقیانــوس آرام ( )FAO RAPبعد از
موافقــت رئیــس عمومی این ســازمان در صــدد ابتکار
پیــدا نمــودن ســمارت فــود آینــده  ( )FSFدرســاحه
حــوزه آســیا و اقیانــوس آرام گردیــد .ســمارت فــود
آینــده ( )FSFدر انکشــاف و توســعه زراعــت و متنــوع
ســاختن محصــوالت زراعتــی رول مهــم ایفــا نمــوده
و در رســیدن بــه اهــداف انکشــاف توســعه پایــدار
( )SDGکمــک میکنــد .بــه ویــژه هدف دوم انکشــاف
پایــدار ملــل متحــد ( ،)2 # DSGکه عبارت از ،ریشــه
کــن ســاختن گرســنگی و همــه اشــکال ســوء تغــذی
الــی ســال  2030میباشــد .گــزارش کامــل بررســی
ازهشــت کشــورمربوط بــه حــوزه آســیا و اقیانــوس
آرام بــه عنــوان فیوچرســمارت فــود (FUTURE
 )SMART FOODبــه نشررســیده اســت کــه در
آن گنجینــه هــای نهانــی از انــواع غذاهــای فرامــوش
شــده و کــم مصــرف در آســیا تذکربــه عمــل آمــده
اســت (  .)2018 ,FAO

در لســت غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده
ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد کــه بعــد
از اجــرای ســروی درهشــت کشــور حــوزه آســیا و
اقیانــوس آرام ترتیــب گردیــده اســت حــدود 39
نــوع ازمحصــوالت زراعتــی کــه منشــاء نباتــی
دارنــد دریافــت گردیــده کــه لســت کامــل آن در
جــدول ســوم گــزارش عمومــی و تفصیلــی مربــوط
ارزیابــی افغانســتان درج اســت .

طبــق رهنمــود هــای حــوزوی ســازمان خــوراک
و زراعــت ملــل متحــد ( )FAOتوجــه اولــی بــرای
افغانســتان ایــن بــوده کــه انــواع ازتولیــدات زراعتی
کــه در حــال حاضــر فرامــوش شــده و اســتفاده
آن محــدود شــده اســت( )NUSدریافــت گردنــد .
درلســت غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده
( )NUSحــوزه آســیا و اقیانــوس آرام ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد ()FAO RAP
غذاهــای کــه شــامل انــد عبــارت از -1 :غلــه جــات
 -2ریشــه هاوتیوبــر(-3 )Roots and Tubers
حبوبــات  - 4تــرکاری ومیــوه جــات ،و  -5خســته
بــاب ،دانــه بــاب و مســاله جــات (Seeds and
 .)Spices، Nutsدر ســروی و تحقیــق دریافــت

دفتــر ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد در
افغانســتان بعــد از یــک سلســله تحقیقــات ویــژه
و ســروی عمومــی بــه ســطح کشــوردر همــکاری
بــا مؤسســه تحقیقاتــی ملــی یــک ســروی ســاحوی
همــه جانبــه ملــی را جهــت دریافــت غــذا هــای
فرامــوش شــده و کــم اســتفاده بــه اکمال رســاندند،
کــه میتودهــا و طــرز جمــع آوری ارقــام و دریافــت
هــای آن بشــکل مفصــل در گــزارش عمومــی ذکــر
گردیــده اســت .در یافــت هــای کــه در طی ســروی
مربــوط افغانســتان بــه دســت آمــده بــه تعــداد 43
نــوع از غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده در
افغانســتان را لســت نمــوده کــه در جــدول شــماره
 1در ذیــل ذکرگردیــده انــد  .

غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده کــه منشــاء نباتــی دارنــد
عبــارت انــد از:
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جدول شماره  43 :1نوع از غذاهای فراموش شده و کم استفاده به ترتیب اهمیت آنها به اساس تقسیم بندی پنجگانه
محصوالت زراعتی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد
خسته باب ،دانه باب و
مساله جات

میوه ها وسبزی جات

حبوبات

نباتات ریشه ای و
تیوبرها

غله جات

نبات نعناع مانند

کدو زمستانی

ماش

کچالو شیرین

ارزن ایتالیایی

چهارمغز

کدو و ترایی

لوبیا فبا

کچالو پشمی

باجره

کتان

توت

نخود

گل تاج خروس

ترایی

عدس

شلغم

ارزن ترکی

شنبلیله

سویا بین

ملی سرخک

دانه گل تاج خروس

لوبیا برنج مانند

چغندر

ارزن کلک مانند

کنجد

زردآلو

نخود فرنگی

ملی سفید

برنج مخصوص

مرچ سبز

میوه های خاندان توت

ماش سیاه

زیره
پسته

بامیه

جو

لوبیا خورد

عناب
ناک

جودر
باقلی
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آلو

غذاهــای نباتــی لســت شــده در ســتون هــای
جــدول بــه ترتیــب از زیادتــر بــه کمتــر نظــر بــه
جــواب هــای ارائــه شــده توســط پاســخ دهنــده
گان کــه در ســروی ســاحوی مصاحبــه صــورت
گرفتــه ذکــر گردیــده اســت .لســت غذاهــای کــه در
قســمت باالیــی خانــه هــای آبــی قراردارنــد نمایانگر
غذاهــای هســتند کــه شــامل لســت  39نــوع از
غذاهــای دریافــت شــده در کشــورهای حــوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل
متحــد مــی باشــد کــه در جــدول شــماره  3گــزارش
مفصــل مربــوط ارزیابــی افغانســتان ذکــر اســت.
در جــدول فــوق محصــوالت نباتــی کــه در قســمت
پائیــن خانــه هــای آبــی قــرار دارنــد عبــارت از
محصوالتــی هســتند کــه مکــررآ توســط حــد اقل ده
نفــر در جریــان ســروی ملــی ســمارت فــود آینــده
گــزارش داده شــده انــد ،در مجمــوع ازجملــه 43
محصــول دریافــت شــده در ســروی ســاحوی ملــی
افغانســتان  25آنهــا شــامل  39محصــول نباتــی کــه
در نتیجــه تحقیقــات حــوزوی از آنهــا ذکــر بــه عمل
آمــده اســت میباشــند کــه عــاوه بــر ایــن بــه تعداد

 18محصــول زراعتــی فرامــوش شــده و کم اســتفاده
کــه در ســروی ملــی ســاحوی افغانســتان بحیــث
ســمارت فــود آینــده معرفــی شــده اند شــامل لســت
ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد نمیباشــند .
قابــل ذکــر اســت کــه تــوت زمینــی در مرحلــه قبــل
از ســروی Pre-Survey Scoping Research
بحیــث ســمارت فــود آینــده  FSFشــناخته شــده و
شــامل لســت غذاهــای فعــال گردیــد و متباقــی 17
نــوع غذاهــای فرامــوش شــده و کم اســتفاده توســط
اشــتراک کننــده گان ســروی دربخــش جوابــات
مصاحبــه کننــده هــا درجــواب بــه گزینــه (ســایر
غــذا هــا) یعنــی ســایر غذاهــای فرامــوش شــده و
کــم اســتفاده را نــام بگیریــد ،گرفتــه شــده انــد.
پیشــنهاد میگــردد کــه  43نــوع غذاهــای فرامــوش
شــده و کــم اســتفاده افغانــی دریافــت شــده کــه
منشــا نباتــی دارنــد ،در ســطح پالیســی بایــد
بیشــترمورد ســروی و بحــث قــرار گرفتــه تــا بــه
حیــث ســمارت فــود آینــده مــروج مــورد اســتفاده
قرارگیرنــد.
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غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده کــه منشــاء غیرنباتــی دارنــد

از حیوانــات؛ پرنــده گان وماهــی هــای بومــی کــه
قدامــت تاریخــی داشــته انــد ولــی هــم اکنــون
کمتــر در یافــت میشــوند شــامل لســت گردیــده اند.

در حــدود  88فیصــد زمیــن هــای زراعتــی
افغانســتان للمــی اســت و از مناطــق کوهســتانی
ودریاهــا و بلنــدی هــا بحیــث چــراگاه هــا بــرای
پــرورش حیواناتــی کــه شــیر ،گوشــت وپشــم تولیــد
مینمایــد اســتفاده میگــردد .مالــداری در تقویــه
زراعــت وتامیــن غذا رول مهمــی دارد .در افغانســتان
بــا وجــود آنکــه مالــداری قدامــت تاریخــی داشــته
ولــی پــرورش ماهــی هــا و مرغــداری در حــال
حاضــر پیشــرفت قابــل مالحظــه نداشــته اســت وبــه
همیــن ملحــوظ توافــق گردیــد کــه پــرورش بعضــی
از حیوانــات نیــز شــامل لســت ســمارت فــود آینــده
( )FSFکــه منشــاء غیرنباتــی دارنــد ،گــردد.

مطالعــات وتحقیقــات محلــی  ۱۹نــوع از غذاهای که
منشــاء نباتــی ندارد شناســائی نموده وشــامل لســت
غذاهــای فرامــوش شــده کــم اســتفاده افغانســتان
گردیدنــد .غــذا هــای مذکــور درچهــار کتگــوری
تقســیم بنــدی گردیــده انــد طوریکــه ذیـ ً
ا توضیــح
گردیــده اســت.
 -1حیوانــات پســتاندار  -2مــرغ آبــی و پرنــده گان
کالن  -3پرنــده گان خــورد  -4ماهــی
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده کــه منشــاء
غیرنباتــی دارنــد در جــدول شــماره  2ایــن راپــور
بــه اســاس کتگــوری هــای ذکــر شــده فــوق لســت
گردیــده انــد.

البتــه گاو ،گوســفند ،بــز ومــرغ کــه از جمله پیــداوار
تجارتــی قابــل مالحظــه افغانســتان میباشــند از این
تحقیــق مســتثنی گردیــده و بــه جــای آن بعضــی

جدول مختصر شماره  :2لست غذا های فراموش شده و کم استفاده حیوانی افغانستان که به اساس چهارکتگوری ذکر شده
فوق از بیشتر الی کمتر ترتیب شده اند.
ماهی

پرنده گان کوچک

ماهی آب گرم کارپ

کبوتر

پرنده گان بزرگ و پرنده
گان آبی
فیل مرغ

ماهی آب سرد تراوت

کبک

مرغ آبی

گاومیش

بانگوس

قمری (فاخته)

کیکر

گاومیش

بودنه (سی سی)

قاز

بانگوس (شیر ماهی)

پستاندارن
خرگوش های اهلی و
صحرایی

آهو
بز وحشی

گنجشک خانگی
زاغ
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مینا

ســروی از جملــه غذاهــای مــروج افغانســتان
شــناخته نشــده انــد در جــدول مختصرشــماره 2
نیــزاز آنهــا ذکــر بــه عمــل نیامــده اســت .

غذاهــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده حیوانــی
کــه درقســمت بــاالی خانــه هــای ســبز هــر ســتون
در جــدول مختصــر  2قــرار دارنــد شــامل لســت
از  19نــوع غذاهــای هســتند کــه در لســت از
قبــل تهیــه شــده در رهنمائــی ســروی ســاحوی
گنجانیــده شــده انــد .حیواناتــی کــه در حیــن

حیواناتیکــه پائینتــر از خانــه ســبز در هــر ســتون
ذکــر گردیــده انــد از جملــه حیواناتــی هســتند کــه
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توســط بیشــتر از  10نفــر ویــا بیشــتر آن در حیــن
ســروی ســاحوی بحیــث غذاهــای مــروج حیوانــی
نــام بــرده شــده انــد .از جملــه  19نــوع غذاهــای
حیوانــی کــه در رهنما ســاحوی ســروی افغانســتان
ذکــر گردیــده انــد بــه تعــداد  14نــوع ان بحیــث
غذاهــای حیوانــی مــروج شــناخته شــد و باقــی 6
آن بشــکل بــاز در جــواب بــه ســوالیکه "کــدام از
غذاهــای دیگــر حیوانــی میتواننــد مــروج ســاخته
شــوند" دریافــت گردیــده انــد کــه یکــی از آنهــا را
بنــام بنگــس  Bangusشــناخته شــده در حالیکــه
 Milkfishیــا شــیرماهی کــه از عیــن فامیــل
ماهــی هــا میباشــد از قبــل در لســت غذاهــای
مــروج ذکــر گردیــده بــود و  5غــذا حیوانــی باقــی
مانــده را میتــوان بحیــث غذاهــای حیوانــی مــروج
در لســت ســمارت فــود آینــده افغانســتان شــامل
نمــود.
پیشــنهاد میگــردد تــا در مــورد  19نــوع از غذاهــای
حیوانــی کــه در ســروی قابــل ترویــج شــناخته
شــده انــد مطالعــات و ارزیابــی هــای بیشــتری
صــورت گیــرد تــا انــرا بــه ســطح ملــی رشــد داد و
مــروج ســاخت.

معلومــات عمومــی درمــورد ســمارت
فــود آینــده افغانســتان

کشــف دوبــاره ســرمایه هــای نهانــی
یعنــی غذاهــای فرامــوش شــده کــم
اســتفاده جهــت رســیدن بــه هــدف
"رســانیدن گرســنگی بــه صفــر"
مقدمه
ادفتــر حــوزوی ســازمان خــوراک و زراعــت
ملــل متحــد بــرای آســیا و اقیانــوس آرام بعــد از
موافقــت رئیــس عمومــی ایــن ســازمان در صــدد

ابتــکار پیداکــردن ســمارت فــود آینــده درســاحه
حــوزه آســیا و اقیانــوس آرام بــوده اســت .غــذا
هــای مغــذی فعــال آینــده در انکشــاف و توســعه
زراعــت و متنــوع ســاختن محصــوالت زراعتــی
رول مهــم را ایفــا نمــوده و در رســیدن بــه اهــداف
انکشــاف توســعه پایــدار ( )SDGکمــک میکنــد .
بــه ویــژه هــدف دوم انکشــاف پایــدار ملــل متحــد
( ،)2 # DSGکــه عبــارت از ریشــه کــن ســاختن
گرســنگی و همــه اشــکال ســوء تغــذی الــی ســال
 2030میباشــد .گــزارش کامــل بررســی ازهشــت
کشــورمربوط بــه حــوزه آســیا و اقیانــوس آرام بــه
عنــوان فیوچرســمارت فــود بــه نشررســیده اســت
کــه در آن گنجینــه هــای پنهــان از انــواع غذاهــای
فرامــوش شــده و کــم مصــرف در آســیا تذکربــه
عمــل آمــده اســت (  .)2018 ,FAO
گــزارش مذکــور بــه گونــه مفصــل تنظیــم اولویــت
هــای ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد
بــرای حــوزه آســیا و اقیانــوس آرام در مــورد
انــواع غذاهــای فرامــوش شــده کــم اســتفاده
ارائــه مینمایــد کــه شــامل دریافــت هــای مربــوط
كشــورهای بنگالدیــش ،بوتــان ،كامبــوج ،الئــوس،
میانمــار ،نیپــال ،ویتنــام و ایالــت بنــگال غربــی در
هنــد میباشــند .گــزارش هشــت کشــور حوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل
متحــد را میتــوان بــه عنــوان پایــه و اســاس ابتــکار
تحقیــق و بررســی مشــابه بــرای افغانســتان نیــز
دانســت تــا نتایــج بــه دســت آمــده آن شــامل راپور
کشــورهای حــوزه جنــوب آســیا و اقیانــوس آرام
گــردد .هــدف از ایــن طــرح شناســایی محصــوالت
غذایــی بــا ارزش ولــی فرامــوش شــده کــم اســتفاده
در افغانســتان میباشــد کــه از لحــاظ مــواد مغــذی
(نیوترینتهــا) غنــی ،ســازگاربا محیــط ،ازران و بــه
آســانی قابــل دریافــت و ترویــج میباشــند ومیتوانــد
فراهــم کننــده رهنمــود اســتراتژیک بــرای مراجــع
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درافغانســتان بــا وجــود موانــع مقطعــی بشــکل
تدریجــی بهبــود یافتــه اســت ولــی وضعیــت
امنیتــی نامناســب وغیــر قابــل پیــش بینــی همــراه
بــا خشکســالی شــدید در ســال  2019تعــداد افــراد
نیازمنــد بــه کمــک هــای غذایــی را در مقایســه بــا
ســال هــای قبــل تقریبـاً دو برابر ســاخت اســت .در
اواخــر ســال  2018تعــداد بیجاشــده گان داخلــی
بــه حــدود بیــش از  550,000افــراد رســیدند
و تعــداد اشــخاص نیازمنــد بــه کمــک هــای
اضطــراری مــواد غذایــی بالــغ بــر  3.6میلیــون نفــر
رســید .در ســال  2019در مجمــوع  6.3میلیــون
فــرد بــه دلیــل عوامــل مختلــف از جملــه خشــونت
و جنــگ هــا ،بیجاشــدن اجبــاری ،از بیــن رفتــن
منابــع اساســی معیشــت و دسترســی محــدود بــه
خدمــات اساســی بــه نوعــی حمایــت و کمــک
هــای بشردوســتانه نیــاز داشــتند کــه از جملــه 3.7
میلیــون مــردم نیازمنــد عاجــل و جــدی بودنــد.

تصمیــم گیرنــده باشــند .تــا باشــد ایــن نــوع غذاهــا
فرامــوش شــده کــم اســتفاده شــامل ســمارت فــود
آینــده بــرای افغانســتان شــوند.

دالیــل بــرای طــرح انجــام تحقیــق در
افغانســتان
افغانســتان یــک زمانــی از لحــاظ تولیــدات غذایــی
متکــی بخــود بــود وحتــی یــک بخــش از تولیــدات
غذایــی مــازاد را بــه خــارج صــادر مینمــود .ولــی
امــروز کــه نفــوس افغانســتان تقریبــا بیشــتر بــه دو
برابــر قبــل میرســد و دربخــش تجــارت بــا وجــود
ســهمگیری کشــورهای کمــک کننــده بــه کســر
مالیاتــی مواجــه بــوده و یــک کشــور کامـ ً
ا وارداتی
محســوب مــی شــود کــه مــواد غذایــی اساســی
ماننــد آرد گنــدم و گوشــت را نیــز از خــارج کشــور
وارد میکنــد .بــا موجودیــت اقلیــم بارانــی و نیمــه
بارانــی (اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک) و حــدود
چهــل ســال جنــگ هــا و کشــمکش هــای داخلــی،
کــم توجهــی بــه عصــری ســاختن سیســتم
تولیــدات زراعتــی ،افغانســتان را در یــک حالــت
ناســازگار و عــدم امنیــت غدائــی قــرار داده اســت .

بــا در نظــر داشــت وضعیت فعلــی ،ســازمان خوراک
و زراعــت ملــل متحــد درافغانســتان مشــخص
نمــود کــه رســیدن بــه هــدف رســانیدن گرســنگی
بــه صفــر الــی ســال  2030گرچــه یــک هــدف بســا
عظیــم اســت ولــی در عیــن حــال ناممکــن نمــی
باشــد .اســتفاده از تکنالوجــی در تولیــدات زراعتــی
بــا دالیــل مختلــف بطــی بــوده و تبدیــل سیســتم
زراعتــی تولیــدی ســنتی فعلــی کــه بــاالی کار
انســآنها و حیوانــات متکــی اســت بــه سیســتم
زراعتــی مترقــی و مــدرن بــه ســرمایه گــذاری،
جدوجهــد ،پــان و تعهــد دوامــدار ضــرورت دارد .
محصــوالت زراعتــی قدیمــی یــا مــوارد اســتعمال
ندارنــد ویــا هــم کمتــر مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیرنــد آن هــم بــرای مقاصــد همچــو تهیــه غــذای
پرنــده گان و حیوانــات .

افغانســتان منحیــث یــک کشــور محاط به خشــکه،
در مقایســه بــا ســایر کشــورهای منطقــه در یــک
وضعیــت نســبتاً بدتــری قــراردارد .زیــرا تجهیــزات
و عوامــل تولیــد زراعتــی مــورد نیــاز خــود از جملــه
کــود کیمیــاوی و غیــره را از بنــادر آبــی دور بــا طی
نمــودن فاصلــه هــای طوالنــی از طریــق ســرک هــا
و یــا راه هــای آهــن از کشــورهای همســایه وارد
مینمایــد ،کــه مصــارف حمــل و نقــل ،موجودیــت
فســاد اداری و پیچیــده گــی هــای زنجیــره غذایــی
قیمــت تولیــد مــواد غذایــی داخلــی را بلنــد بــرده
و در رقابــت بــا کشــورهای همســایه کمتــر موفــق
بــوده اســت .

طوریکــه دیــده میشــود تعــدادی از کشــورهای
منطقــه پیشــرفت هــای خوبــی درقســمت دریافــت

وضعیــت بشــری در طــی  20ســال گذشــته
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محصــوالت غذاهــای فرامــوش شــده و کم اســتفاده
داشــتند انــد و آنهــا را بنــام ســرمایه هــای نهانــی
یــاد نمــوده و شــامل ســمارت فــود آینــده نمــوده
انــد .بســیاری از غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده دارای اهمیــت غذایــی بلنــد ،بــا محیــط
ســازگار ،قابــل کشــت و اقتصــادی میباشــند .بــا
در نظــر داشــت وضعیــت خــراب فعلــی تغــذی
در افغانســتان ،غذاهــای فعــال قدیمــی فرامــوش
شــده میتوانــد در پهلــوی غذاهــای مروجــه فعلــی
یــک منبــع خــوب تآمیــن مایکرونیوترینــت هــا،
پروتینهــا ،انــرژی و فایبرهــا باشــند .ایــن نــوع از
محصــوالت زراعتــی طبیعــی کــه بــا آب و هــوا ی
محیــط سازگارمیباشــند بــه آســانی میتوانــد در
پهلــوی تولیــدات زراعتــی فعلــی زرع گردنــد.
بــا در نظــر داشــت وضعیــت فعلــی در کشــور،
موافقــت گردیــد کــه از مــودل حــوزوی ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد جهــت شناســایی
انــواع غذاهــای قدیمــی فرامــوش شــده وکــم
اســتفاده ،اســتفاده گردیــده و غذاهــای مذکــور
را شــامل لســت ســمارت فــود آینــده افغانســتان
ســازند .ایــن پــروژه تحــت نظــارت مســتقیم
نمآینــده ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد
در افغانســتان ،نظــارت تخنیکــی و راهنمایــی
مدیــر مســلکی ( )LTOدر دفتــر حــوزوی ســازمان
خــوراک وزراعــت ملــل متحــد و تحلیلگــر پالیســی
ملــی ایــن ســازمان در افغانســتان انجــام گردیــده
اســت .کارمنــدان پــروژه در هماهنگــی و مشــورت
نزدیــک بــا کارمنــدان ســازمان خــوراک وزراعــت
ملــل متحــد در افغانســتان و همــکاران ادارت
دولتــی از جملــه وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری
( ،)MAILاداره برنامــه ملــی امینــت غذایــی و
تغــذی افغانســتان ( )AFSeNو ســایر پــروژه هــای
مربــوط ســازمان خــوراک وزراعــت ملــل متحــد در
افغانســتان پــروژه مذکــور را تطبیــق نمــوده انــد .

بررســی فعلــی در افغانســتان عبــارت از نهمیــن
بررســی در ســطح حــوزه جنــوب آســیا و اقیانــوس
میباشــد کــه دریافتهــای آن شــامل گــزارش حــوزه 
وی ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد
خواهــد گردیــد.

مقایســه کشــور هــای حــوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک و
زراعــت ملــل متحــد

موقعیت جغرافیوی
افغانســتان ،کــه نام رســمی آن عبــارت از جمهوری
اســامی افغانســتان میباشــد ،یــک کشــور محــاط
بــه خشــکه و در مربوطــات جنــوب حــوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل
متحــد واقــع گردیــده اســت .افغانســتان در شــرق
و جنــوب بــا کشورپاکســتان ،درغــرب بــا ایــران ،در
شــمال بــا ترکمنســتان ،ازبکســتان و تاجکســتان
هــم ســرحد میباشــد و در شــمال شــرق ســرحد
حــدود  76کیلومتــری در والیــت بدخشــان بــا
کشــور خلــق چیــن دارد .افغانســتان بــا مســاحت
 652000کیلومتــر مربــع ،یــک کشــور کوهســتانی
اســت .کوههــای هندوکــش کــه سلســله کــوه
هــای هیمالیــا میباشــد در والیــات شــمال شــرقی
افغانســتان بخــش هــای از والیــات بدخشــان و
نورســتان را احاطــه نمــوده در حالیکــه تپــه هــای
همــوار در شــمال و دشــت هــای پهــن جنــوب
غــرب کشــور را رونــق بخشــیده اســت.
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جدول شماره  :3مقایسه افغانستان با هشت کشور دیگر دفتر حوزوی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد ()FAO RAP
کشورها

نفوس 2018

ازدیاد ساالنه
نفوس

مساحت

تولید ناخالص
زون های اقلیمی داخلی ساالنه
2018

فغانستان

37.172

2.40

652860

7

$ 52090

بنگله دیش

161.356

1.10

130170

30

$ 169830

بوتان

0.754

1.20

38144

6

$ 336030

کمبودیا

16.250

1.50

176520

9

$ 151210

الووس

7.062

1.50

230800

6

$ 256750

میانمار

53.709

0.60

653080

10

$ 132600

نیپال

28.088

1.70

143350

5

$ 102580

ویتنام

95.540

1.00

310070

8

$ 256380

بنگال غربی-هند**

**91.35

1.38

86841

7

$ **1473

*World Bank https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
** Not in World Bank series, Population 2011 Census; GDP 2015-16 report
*** World Bank 2018 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW
**** World Bank https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTLK2
***** World Bank https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

و میانمــار کــه هــر یــک بیــش از650, 000
کیلومتــر مربــع مــی باشــد ،کثافــت کتلــوی نفــوس
آن بیــش از دو برابــر کثافــت کتلــوی هفــت کشــور
دیگــر اســت .طوریکــه در بخــش هــای بعــدی ایــن
گــزارش نیــز مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت .
 34والیــت افغانســتان بــرای ایــن تحقیــق بــه
هفــت زون زراعتی اقلیمــی ()Agro-Ecological
تقســیم شــده انــد .در گــزارش حــوزوی ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد اوســط زون هــای
زراعتــی بیــن  5تــا  10زون زراعتــی اقلیمــی در
هفــت کشــور از جملــه هشــت کشــوربوده اســت در
حالیکــه در بنگلــه دیــش حــدود  30زون زراعتــی
اقلیمــی گــزارش گردیــده اســت کــه درصدرجــدول
کشــور هــای شــامل ایــن تحقیــف قــرار دارد.

معلومــات هــای درج شــده شــامل درجــدول
شــماره  1مربــوط بــه بررســی دفتــر حــوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان غــذا وزرات ملــل متحــد
ممکــن اســت بــا ســایر گــزارش هــای مربــوط
افغانســتان متفــاوت باشــند ،امــا جهــت دقــت در
مقایســه نمــودن ارقــام کشــور هــا ،تمــام معلومــات
هــای ذکــر شــده بــه جــزء از بنــگال غربــی هنــد
از گــزارش هــای بانــک جهانــی اســتفاده گردیــده
اســت .نفــوس افغانســتان در ســال  2018نزدیــک
بــه  37.18میلیــون نفــر تخمیــن گردیــده کــه در
میــان  8کشــور در گــزارش دفتــر حــوزه آســیا و
اقیانــوس آرام در وســط (چهــار کوچکتــر و چهــار
بزرگتــر) قــرار دارد .رشــد نفــوس افغانســتان بــه
مراتــب ســریعتر از هریــک هشــت کشــور میباشــد
و بیــش از دو برابــر رشــد جمعیــت در چهــار
کشــور -میانمــار ،ویتنــام ،بنگلــه دیــش و بوتــان
را دارا اســت.

افغانســتان بــا تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه
( )GDPحــدود  520.90دالــر از جملــه فقیرتریــن
کشــورها در بیــن هشــت کشــورذکر شــده میباشــد
و از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نهمیــن
کشــور ازجملــه فقیرتریــن کشــور هــای جهــان

در گــزارش ارائــه شــده دفتــر حــوزه وی ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحد مســاحت افغانســتان

8

سمارت فــــود آیــنده افغانســـتان

میباشــد .فقــط هشــت کشــور دیگر در جهــان داری
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه کمتــراز افغانســتان
گــزارش گردیــده انــد .نیپال بــا گــزارش 1025.80
دالــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در ســال
 2018فقیرتریــن کشــور ازجملــه هشــت کشــور
گــزارش شــده در ســروی حــوزه آســیا و اقیانــوس
آرام ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد بــوده
کــه ایــن تقریب ـاً دو برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی
افغانســتان اســت در حالیکــه بوتــان ،باالتریــن
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه  3360.30دالــر
در گــزارش دفتــر حــوزه وی ســازمان خــوراک و
زراعــت ملــل متحــد در حــوزه آســیا و اقیانــوس
آرام را نشــان مــی دهــد ،کــه  6.45برابــر بیشــتر از
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه افغانســتان اســت.

تغیــر روش محاســبه) کاهــش یافتــه اســت .حتــی
اگــر تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان طوریکــه
درجــدول شــماره  1نشــان داده شــده اســت بــه
حــدود  33درصــد نیــز افزایــش یابــد (میــزان
گــزارش شــده بــاال در ســال  ،)2017تولیــد
ناخالــص داخلــی افغانســتان  692.80دالــر بــوده
اســت و هنــوز هــم کمتــر از هشــت کشــوردیگر
در گــزارش شــده دفتــر حــوزوی ســازمان غــذا و
زراعــت ملــل بــرای آســیا و اقیانــوس آرام میباشــد .
بــا وجــود آن اقتصــاد مــواد مخــدر افغانســتان هنوز
معــادل  6تــا  11درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
افغانســتان بــود و از ارزش صــادرات قانونــی ثبــت
شــده رســمی افغانســتان بــرای همــه (نــه تنهــا
زراعــت) کاالهــا و خدمــات فراتــر رفتــه اســت.

بحــث در مــورد تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه
افغانســتان ناقــص بــوده زیــرا تصدیــق اینکــه ارقــام
رســمی فقــط فعالیــت هــای انجــام شــده قانونــی
را گــزارش مــی دهنــد مشــکل اســت ،چــون
افغانســتان از ســال  2001بدینســو عمــده تریــن
تولیــد کننــده مــواد مخدرغیرقانونــی مخصوصــاً
تریــاک در جهــان بــوده اســت .حاصــات تریــاک
افغانســتان بیــش از  90درصــد هروئیــن غیرقانونــی
را در ســطح جهــان تولیــد مــی کنــد .در جریــان
ســال  2017گــزارش گردیــده اســت کــه دهقانــان
افغــان بــا کشــت 328,000هکتــار ( 3280کیلومتر
مربــع) زمیــن 63 ،درصــد افزایــش در کشــت
تریــاک نســبت بــه ســال  2016گــزارش داده شــده
اســت .درحالیکــه در ســال  2018ایــن رقــم بــر
 263,000هکتــار کاهــش یافتــه بــود.

هرجنــد میــزان درآمــد از درک مــواد مــواد مخــدر
نســبت بــه انــدازه ســایر درآمــد هــای اقتصــادی
افغانســتان بــزرگ اســت ،امــا ایــن درآمــد فقــط
ســهم انــدک از منفعــت اســت کــه از تجــارت
بدســت میایــد .در ســال  ،2015دفتــر مبــارزه
بــا مــواد مخــدر و جرایــم ســازمان ملــل متحــد
( )UNODCتخمیــن نمــوده كــه قاچــاق تریــاک
و هیروئیــن تنهــا از راه بالــكان بــه ارزش 28
میلیــارد دالــر میباشــد .معلــوم میشــود کــه قاچــاق
از مرزهــای افغانســتان بــه بازارهــای مصــرف کننده
توســط اتبــاع ســایر کشــورها انجام میشــود بــه این
معنــی کــه درآمــد ازباعــث تجــارت بیــن المللــی
تریــاک بــه اقتصــاد داخلــی افغانســتان ســود قابــل
مالحظــه نمــی رســاند.

ارزش ناخالــص اقتصــادی مــواد مخــدر افغانســتان
کاهــش قابــل مالحظــه یــی از  4.1بــه  6.6میلیــارد
دالــر در ســال  20( ،2017تــا  33درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی اضافــی) از  1.2تــا  2میلیــارد
دالــر در ســال ( 2018درقــدم نخســت بــه دلیــل

وضعیت تغذی
شــاخص هــای ســوء تغــذی نیــز در گــزارش
افغانســتان و هشــت کشــور دیگــر حــوزه آســیا
و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک و زراعــت
ملــل متحــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .
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گذشــته ،سیســتم صحــی افغانســتان هنوزهــم بــا
چالــش هــای زیــادی مواجــه اســت .خدمــات در
بخــش تغــذی محــدود بــوده و عرضــه کننــده گان
خدمــات مراقبــت هــای صحــی آمــوزش هــای
الزمــه را بــرای ارزیابــی و ارائــه مشــوره دهــی و
مدیریــت ســوءتغذی را ندارنــد .بدیــن ترتیــب
اطفــال مصــاب بــه ســوء تغــذی در مراحــل
اولیــه تشــخیص نگردیــده و ســبب میشــود کــه
اطفــال مصــاب بــه ســوء تغــذی حــاد و مزمــن
کمترگــزارش داده شــوند و از مراقبتهــای صحــی
الزمــه محــروم بماننــد.

افغانســتان بــا  41درصــد باالتریــن میــزان قــد
کوتاهــی اطفــال زیرســن پنــج ســال در جهــان
قــراردارد .قــد کوتاهــی اطفــال نشــانه ای کمبــود
مزمــن تغــذی در مهــم تریــن دوره نمــو آنهــا
میباشــد .قــد کوتاهــی اطفــال باعــث میشــود کــه
اطفــال مقاومــت کافــی نداشــته و اکثریــت اوقــات
مصــاب بــه امــراض گردنــد .ایــن گــروپ اطفــال
شــاید بــه مراقبــت هــای صحــی اولیــه دسترســی
نداشــته و دردوره مکتــب نیــز در یادگیــری
درســهای موفــق نباشــند .
میــزان ســوء تغــذی حــاد دربیــن اطفــال که شــکل
پوســت و اســتخوان را داشــته نیــز در افغانســتان
بلنــد اســت .اطفــال مصــاب بــه ســوءتغذی حــاد
و شــدید یــک تهدیــد جــدی بــرای زنــده مانــدن
آنهــا میباشــد .ســوءتغذی مزمــن در افغانســتان
عمدتـاً در نتیجــه تغــذی نادرســت اطفــال بــا شــیر
مــادر میباشــد .بــه طــور مثــال ،فقــط نیمــی از
نــوزادان در افغانســتان در شــش مــاه اول بــا شــیر
مــادر تغذیــه مــی شــوند وباقــی آنهــا بــا اســتفاده از
شــیرهای پــودری و انــواع از غذاهــای غیــر مصئــون
تغذیــه مــی گردنــد کــه بــا بیمــاری هــای مهلــک
ماننــد اســهال و ســینه بغــل دســت وگریبــان
میباشــند .
عــدم مراعــات نمــودن اســتفاده ازرژیــم غذایــی
متنــوع وغیــر کافــی بــا اســتفاده از وســایل غیــر
صحــی ونــا مناســب یکجــا دســت بــه دســت هــم
داده واکثریــت اطفــال را بــه خطــر مــرگ مواجــه
میســازد کــه ســبب بوجــود آمــدن یــک دوران
معیوبــه گردیــده کــه در نتیجــه آن اطفــال دختــر
قــد کوتــاه باعــث بوجــود آمــدن مــادران قــد کوتــاه
و بــه ایــن طــور ســبب ادامــه دوران بیــن النســلی
قــد کوتاهــی گردیــده کــه در نســل هــای آینــده
نیــز دوام پیــدا میکنــد .
بــا وجــود پیشــرفت هــای چشــمگیر در یــک دهــه

10

سمارت فــــود آیــنده افغانســـتان
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کشورها

فیصدی میزان
مرگ و
میرشیرخوارن

فیصدی قد
کوتاهی در بین
اطفال کمتر از 5
سال

فیصدی اطفال
فیصدی
فیصدی کمخونی که به اساس
سؤتغذی حاد
شاخص کتله
در خانم های
دربین اطفال
سنین باروری بدن بسیار الغر
کمتر از  5سال
بوده اند

افغانستان

5.18

40.9

9.5

42.0

17.2

بنگله دیش

5.00

38.7

14.4

39.9

18.0

بوتان

NA

33.5

5.9

35.6

15.6

کمبودیا

6.33

32.4

9.8

46.8

10.9

**هندوستان

7.78

37.9

20.8

51.4

26.9

الئوس

NA

44.2

6.4

39.7

8.9

برما

8.28

29.4

6.6

46.3

12.9

نیپال

5.01

36.0

9.6

35.1

15.8

ویتنام

5.89

24.6

6.4

24.2

14.3

Source: WHO Global Health Observatory https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO
*% Deaths per live births
** All India; West Bengal not in series
Note: BMI = Body Mass Index

همــه ارقــام جــدول  2از ارقــام ســازمان صحــی
جهــان گرفتــه شــده اســت ،کــه نظــر بــه دیگــر
منابــع بــه منظــور انجــام مقایســه بیــن کشــور هــا
بیشــتر مــدار اعتبــار اســت ولــی امــکان دارد کــه
بــا ســایر منابــع متفــاوت باشــند .ارقــام کــه بــرای
تغــذی بنــگال غربــی هندوســتان گــزارش داده
شــده اســت از ارقــام دولــت هنــد گرفتــه شــده
زیــرا ارقــام مخصــوص بنــگال غربــی در سلســله
ارقــام ســازمان صحــی جهــان موجــود نیســت .
افغانســتان در اکثــر شــاخص هــای ســوء تغــذی
بــه صــورت عمــوم درپائیــن حــد متوســط و حتــی
در رده پاییــن قــرار دارد امــا ارقــام مربــوط بنگلــه
دیــش ،کمبودیــا ،هنــد و میانمــار نیــز بشــکل
دوامــدار عالئــم قابــل تشــویش را نشــان مــی
دهنــد.
نزدیــک بــودن ارقــام افغانســتان بــا کشــورهای
منطقــه نشــان دهنــده موفقیــت برنامــه هــای
بشردوســتانه و برنامــه هــای کمــک هــای غذایــی
جامعــه جهانــی در طــی ســالهای متمــادی بــه

افغانســتان اســت .افغانســتان از ســال  2001بــه
عنــوان ســاحه جنــگ یــا درگیــر جنــگ شــناخته
شــده و جامعــه بیــن المللــی بخاطــر کاهــش
اثــرات ســوء جنــگ بــاالی مــردم افغانســتان
برنامــه هــای کمــک هــای بشــر دوســتانه خــود را
وســعت بخشــیده انــد .افغانســتان بایــد هــر چــه
زودتــر قبــل از اینکــه مؤسســات بیــن المللــی از
دوام کمــک هــای خویــش خســته شــوند در صــدد
کاهــش رشــد نفــوس و بهبــود ســاختارهای زراعــت
تجارتــی کــه کشــور را بــه ســمت خودکفایی ســوق
میدهــد دســت بــه کار شــود و محصــوالت زراعتــی
قدیمــی فرامــوش شــده کــم اســتفاده را قبــل از
اینکــه کمــک هــای مؤسســات بیــن المللــی بــه
پایــان برســد شــامل ســمارت فــود آینــده ســازد.

ســروی ســمارت فــود آینــده
ا فغا نســتا ن
میتودولــوژی :ســروی غذاهــای فرامــوش شــده و
کــم اســتفاده افغانســتان درمطابقــت بــا توصیه های
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مذکــور در قــدم نخســت از کســیکه معلومــات
را ارائــه میکنــد بشــکل عمــوم بــدون هیــچ نــوع
معلومــات اضافــی پرســیده شــده کــه از محصــوالت
زراعتــی پنــج کتگــوری ذکــر شــده معلومات دســت
داشــته خــود ارائــه کننــد ،بــه ردیــف بــاال ،جــدول
 3مراجعــه کنیــد .ســپس ،بــا اســتفاده ازلســت 39
نــوع محصــوالت زراعتــی کــه قبــ ً
ا در  8کشــور
حــوزه مشــخص شــده بــود ،از مصاحبــه شــوندگان
پرســیده شــده کــه آیــا آنهــا ایــن محصــوالت
زراعتــی را در مناطــق خــود دارنــد و یــا خیــر و نیــز
از هــر نــوع از محصوالتــی محلــی دیگــری کــه در
لســت مذکــور ذکــر نیســتند معلومــات دهنــد ،اگــر
چــه لســت  39نــوع از غذاهــای قدیمــی فرامــوش
شــده و کــم اســتفاده تهیــه شــده از دریافــت هــای
ســروی کشــورهای هشــت گانــه مناطــق گرمســیر
هســتند و بــا اقلیــم افغانســتان تطابــق کلــی نــدارد،
امــا تیــم ســروی افغانســتان آنهــا را خــود ســرانه از
لســت خــارج نســاختند و بخاطــر اخــذ معلومــات
بیشــتر در لســت جابجــا نمــوده تــا مصاحبــه
کننــده گان و معلومــات دهنــده گان بتواننــد در
مــورد آنهــا و امــکان کشــت محصــوالت مذکــور در
مناطــق شــان معلومــت ارائــه نماینــد.

ذکــر شــده درســروی حــوزوی ســازمان خــوراک و
زراعــت ملــل متحــد بــرای آســیا و اقیانــوس آرام بــا
آوردن بعضــی از تعدیــات درمطابقــت بــا رســوم و
رواجهــای بــه میــراث مانــده مــردم کشــور انجــام
گردیــده اســت .ســروی حــوزوی چنــد ملیتــی
دفتــر حــوزوی ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل
متحــد بــرای آســیا و اقیانــوس آرام در مــورد
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده بیشــتر
متمرکــز بــه موجودیــت ،شناســایی و اولویــت
بنــدی غذاهــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده
مــورد توقــع در ســطح کشــورهای مربوطــه بــوده
اســت .ســروی هــر یــک از هشــت کشــور شــرکت
کننــده بــا در نظــر داشــت معیارهــای چهــار بعــدی
تعییــن شــده انجــام گردیــده اســت .بــه اســاس
ارزیابــی مقدماتــی یــک رهنمــود تهیــه گردیــده
کــه در مــورد چگونگــی انجــام ســروی در کشــور
هــای مربوطــه معلومــات الزم فراهــم گردیــده
اســت( .ضمیمــه  1دیــده شــود)
برعــاوه از معلومــات هــای قبلــی ،تیــم انجــام
دهنــده ســروی بــرای افغانســتان یــک رهنمــود
کمکــی را در مطابقــت بــا دســتورالعمل توصیــه
شــده تهیــه نمودنــد .طبــق رهنمــود کمکــی

جدول شماره  :5کتگوری پنجگانه غذاهای منشاء نباتی و  39غذاهای فراموش شده کم استفاده که در سروی حوزوی سازمان
خوراک وزراعت ملل متحد لست گردیده اند.
مغزباب ،دانه باب
ومساله جات

میوه جات و سبزیجات

حبوبات

ریشه ها و تیوبر

غله جات

چایوت (چو چو)

ماش سیاه

سبزی یام امریکای التین

گل تاج خروس

درخت کره نیپالی

ملی کوهی (ترب کوهی)

نخود

کچالو پشمک

گندم سیاه

مرچ نیپالی

شنبلیله (سیزی قورمه ایرانی)

لوبیا فبا

کچالو پشمک بنفش

ارزن کلک مانند

سیزی نعناع مانند

انگور فرنگی هندی

نخود فرنگی

گوش فیل سیاه اب

ارزن ایتالیایی

چهار مغز

جک فروت

لوبیا خورد

گچالو شیرین

دانه گل تاج خروس

گوش فیل (تارو)

ارزن ترکی

کتان

کدو زمستانی

عدس

چای ترش (چای روزل)

ماش

سبزی هسپانوی

ترایی

لوبیای برنج مانند

باجره
برنج مخصوص

سیب چوبی هندی
مجموع 39

گندم سیاه ترش
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دالیــل بــرای شــامل نمــودن غذاهــای
قدیمــی فرامــوش شــده وکم اســتفاده
کــه منشــاء غیرنباتــی دارنــد در
ســروی افغانســتان
برعــاوه از غذاهــای کــه منشــاء نباتــی دارنــد
تربیــه وپــرورش حیوانــات بخاطراســتفاده از شــیر و
گوشــت ،یــک بخــش عظیمــی از تولیــدات بخــش
زراعتــی افغانســتان میباشــد کــه هــم قدامــت
تاریخــی دارد و هــم در حــال حاضــر در مناطــق
روســتائی مــروج انــد کــه در ســه مثــال ذیــل در
مــورد آن توضیحــات بیشــتر داده شــده اســت.
 .۱افغانســتان از قــرن هــا بدینســو اقــوام کوچــی
دارد کــه مشــغول نگهــداری و پــرورش رمــه هــای
گوســفند و بــز هســتند و گاهــی هم شــترو اســپ را
نیــز پــرورش میدهنــد 88 .درصــد زمیــن غیرقابــل
زرع افغانســتان را شــیله هــا ،دره هــای کوهســتانی
وجنــگل هــا تشــکیل میدهــد کــه بحیــث چــراگاه
حیوانــات شــیری و گوشــتی از آن اســتفاده
میگــردد .کوچــی هــا در طــول تاریــخ بــدون در
نظــر داشــت مرزهــا در سراســر منطقــه از هنــد
بــه آســیای میانــه ،افغانســتان و بخــش از مناطــق
ایــران بخاطــر آب و علــف حیوانــات مهاجــرت مــی
کردنــد .مهاجــرت و دسترســی آنهــا بــه مناطــق
علــف دار در چنــد دهــه اخیــر بــه دالیــل مشــکالت
در مرزهــا ،موجودیــت افــراد مســلح ،ملیشــه هــای
محلــی و مســدود شــدن مســیرهای عبــوری در
نتیجــه غصــب راه هــای مهاجرتــی توســط جنــگ
ســاالران و صاحبــان اراضــی بــزرگ و تنــش هــای
قومــی ســبب گردیــده کــه مهاجــرت کوچــی هــا
بــه بســیاری از مناطــق علــف دار محــدود گــردد
کــه ایــن کار در ســالهای اخیــر بــاالی پــرورش
حیوانــات صدمــه جــدی وارد کــرده اســت.
 .۲تقریبـاً هــر خانــواده روســتایی بــه طــور ســنتی
تعــداد محــدودی از مــرغ هــای خانگــی را بــرای

تولیــد گوشــت و تخــم بــه منظــور رفــع ضــرورت
خانــوار شــان نگهــداری میکننــد .تولیــد مــرغ
خانگــی همــواره نقــش مهمــی در تغــذی خانــواده
در افغانســتان داشــته اســت .زنــان مســئولیت
بیــش از  90درصــد تولیــد تخــم مــرغ و گوشــت
مــرغ درمناطــق روســتائی را بــر عهــده دارنــد .
پــروژه هــای آمــوزش مرغــداری ســازمان خــوراک
و زراعــت ملــل متحــد  FAOبــا هــدف معرفــی
سیســتم هــای تولیــد مرغــداری خانگــی بــرای
خانــواده هــای کوچــک  -بــه طــور خــاص زنــان
را هــدف قــرار مــی دهــد .ایــن پــروژه برعــاوه
کمــک بــه زنــان در بهبــود تولیــد مرغــداری ،یــک
نقطــه ورودی بــرای معرفــی زنــان بــا انــواع دیگــر
از اطالعــات و مهــارت هــا گردیــده اســت.
تولیــدات مرغداری در افغانســتان کشــوریکه ســابقه
حــدود  40ســال جنــگ و ناآرامــی هــای داخلــی
وســالهای متوالــی خشــک ســالی و فقرشــدید را
پشــت سرگذاشــته اســت ،کاهــش یافتــه اســت .
پــرورش مــرغ خانگــی تأمیــن غــذای داخــل خانــه
را از ناحیــه تخــم و گوشــت مــرغ مرفــوع میســازد
کــه تقریبــا یــک بــر ســه حصــه تخــم مــرخ
خانگــی در داخــل خانــه بــه مصــرف مــی رســد و
متباقــی آن فــروش میگــردد .عوایــد بدســت آمــده
از فــروش تخــم مــرغ بــه درآمــد خانــواده افــزوده
و باعــث افزایــش قــدرت نفــوذ زنــان در خانــه مــی
شــود .تولیــد تخــم مــرغ حــدود  40درصــد از
درآمــد خانــواده هــای فقیــر را تأمیــن مــی کنــد
و عــاوه بــر افزایــش درآمــد ،هــزاران زن کــه در
ایــن پــروژه هــا شــرکت کــرده انــد ،هــم اکنــون
بــه همســایگان روســتائی خــود وصــل شــده و از
طریــق گــروه هــای تولیــد کننــده تخــم مــرغ بــه
بازارهــا وتولیــد کننــده گان وصــل شــده انــد.
ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد تعــداد
مــرغ هــای خانگــی را بــه حــدود  15-12میلیــون
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تخمیــن مــی کنــد ،ولــی امــکان دارد ایــن تخمیــن
دقیــق و واقعــی نباشــد و در ایــن رقــم ســاالنه بیــن
 3 -2میلیــون تفــاوت داشــته باشــد .طورمثــال حد
اوســط تقریبــاً 50در صــد از مــرغ هــای خانگــی
در اطــراف و روســتاهای کشــور ســاالنه در اثــر
بیمــاری نیوکاســتل و برونشــیت هــای انتانــی از
بیــن میرونــد .واکسیناســیون در برابــر ایــن بیماری
هــا مــی توانــد تولیــدات مرغــداری روســتایی را
بیــش از دو برابــر افزایــش دهــد .بــا تعقیــب مــودل
تولیــد  EthioChickenکــه در اتیوپیــا ســاخته
شــده ،مــی توانــد تولیــد مــرغ هــای خانگــی را
افزایــش دهــد .ایــن سیســتم تولیــد چوچــه هــای
دو رگــه یــا هایبریــد مــرغ هــای  Sassoفرانســوی
 45روزه کــه درمقابــل بیمــاری هــا معافیــت داده
شــده اســت ،میباشــد کــه فیصــدی مــرگ و میــر
در  EthioChickenرا از  50درصــد بــه  5درصــد
کاهــش مــی دهــد و بــرای پــرورش در خانــه هــای
روســتائی نتیجــه خوبتــر داده وموثــر پنداشــته مــی
شــود.

تولیــد ماهــی قــزل آالی ایــن پــروژه بــه ســرقت
رفتــه یــا فروختــه شــوند و باالخــره بــه دلیــل نــا
هنجــاری و نــا آرامــی هــا در ســال  1990فعالیــت
ایــن پــروژه متوقــف گردیــد .بــا آن هــم ،ایــن پروژه
امــکان تخینیکــی کشــت قــزل آالی رنگیــن کمــان
در فــارم ماهــی قرغــه را ثابــت نمــود .در مــورد
تولیــد ماهــی آب گــرم مــردم بســیار کــم میداننــد .
تولیــد ماهــی آب گــرم در بنــد درونتــه ،در150
کیلومتــری شــرق کابــل آغــاز و در ســال  1966بــا
کمــک کشــور چیــن ،یــک محــل چوچــه کشــی
ماهــی تکمیــل گردیــد کــه کمــک هــای تخنیکــی
کشــور چیــن الــی ســال  1972همچنــان ادامــه
داشــت .فــارم ماهــی درونتــه ظرفیــت تولیــد چهــار
نــوع ماهــی کارپ (گراس ،نقــره ،معمولــی و بزرگ)
را داشــت .چوچــه ماهــی در بنــد مذکــور نگهــداری
گردیــده کــه بــه تولیــد حــدود  144.2تــن ماهــی
در بیــن ســالهای  1973-1967انجامیــد و در آن
زمــان حــدود  41ماهیگیــر دارای جــواز مشــغول
ماهــی گیــری از بنــد مذکــور بودنــد .

 .۳در افغانســتان در مــورد ســکتور پــرورش ماهــی
اطالعــات کمــی در دســترس قــرار دارد .یــک فــارم
ماهــی قــزل آال در ســال  1967در قرغــه کابــل
تأســیس گردیــد و در دهــه  1970حــدود 30, 000
ماهــی قــزل آال تولیــد نمــود کــه در بنــد قرغــه و
رودخانــه هــای پنجشــیر ،بامیــان ،ســالنگ و ســرده
ذخیــره شــدند .یــک محــل چوچــه کشــی در
ســال  1989بــرای تولیــد ماهــی قــزل آال رنگیــن
کمــان بــا کمــک ســازمان غــذا وزراعــت و برنامــه
انکشــافی ملــل متحــد( )UNDP / FAOاز تخــم
هــای تجربــه شــده کشــور دنمــارک درســال 1988
احیــا گردیــد کــه فــارم قــزل آالی رنگیــن کمــان
وســعت یافتــه و تــا ســال  1989شــش تــن ماهــی
تولیــد نمــود .خــراب شــدن وضعیــت امنیتــی در
ســال  1989باعــث شــد کــه بخــش عمــده ای از

مدیریــت ذخایــر ماهــی در ایــن بنــد بــا مشــکالت
زیــادی از جملــه فــرار ماهــی هــا از دروازه هــای
کنتــرول ســیالب در وقــت آمــدن ســیل و وجــود
پوشــش گیاهــی آبــی متراکــم روبــرو گردیــد و در
ســال  1973کاهــش در جمــع آوری محصــول
ماهــی از بنــد نیــز مشــاهده گردیــد .بــا وجــود
ایــن ،بــاور بــر ایــن بــود كــه بندهــا بــرای توســعه
آینــده ماهگیــری داخلــی مهــم خواهند بــود .در آن
زمــان در کنــار درونتــه ،چهــار بنــد دیگــرآب نیــز
کــه از جملــه  ۲آن در حــوزه کابــل قــرار داشــتند
و شــامل بندهــای نغلــو و ســروبی و همچنــان بنــد
ارغنــداب در قندهــار و بنــد کجکــی در هلمنــد نیــز
تحــت نظــر بودنــد ولــی در جریــان ســال  1990و
بعــد از آن تقریبــاً تمــام بندهــای آب بــه دلیــل
جنــگ هــا آســیب جــدی دیدنــد.
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اخیــرا ً گــزارش هــای ریاســت خدمــات مالــداری
وزارت زراعــت ابیــاری و مالــداری نشــان میدهــد
کــه افزایــش عالقمنــدی بــه تولیــد ماهــی آب گــرم
در والیــات جنوبــی کشــور بیشــترگردیده اســت.
بــا در نظــر داشــت اهمیــت تاریخــی و کنونــی
مالــداری ،مرغــداری و ماهــی پــروری در افغانســتان
کــه تــا حــدی زیــات رشــد ننمــوده اســت ،فیصلــه
بــه ایــن آمــد کــه محصــوالت زراعتــی کــه منشــاء
نباتــی نــدارد نیــزدر ابــزار بررســی ســمارت فــود
آینــده افغانســتان شــامل گردنــد  .گوســفند،
بــز و مــرغ (عــاوه بــر فــارم هــای لبنیــات) از
جملــه ســکتورهای تجارتــی ســنتی محصــوالت
حیوانــی افغانســتان هســتند .بــه هــر حــال،
ســایر پســتانداران ،پرنــدگان و انــواع ماهــی
هــا از قدیــم ازجملــه غذاهــای محلــی شــمرده
میشــوند .ریاســت مالــداری وزارت زراعــت آبیــاري
و مالــداری افغانســتان درحیــن بحــث بــاالی یکــی

دیگــر از پــروژه هــای زراعــت خاطرنشــان نمودنــد
کــه پــرورش بودنــه و کبــک نیــز شــامل مــرغ
هــای خانگــی گردیــده و عــاوه نمودنــد کــه دو
فــارم تربیــه شــترمرغ در والیــت هــرات آغــاز بــه
فعالیــت نمــوده اســت .در گــزارش زراعــت منابــع
آبــی ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد آمــده
اســت کــه ماهــی آب هــای ســرد و گــرم در دهــه
هــای  1960و  1970بشــکل تجارتــی قابــل توجــه
قــرار گرفتــه بــود .اگرچــه مــدت زیــاد ســپری
نگردیــده کــه حــدود نزدیــک بــه  50ســال میشــود
ولــی بــاز هــم میتــوان آنــرا در ردیــف غذاهــای
فرامــوش شــده وکــم اســتفاده یــاد کــرد .عــاوه بــر
تولیــد ماهــی ،پــرورش مرغابــی هــا کــه همزمــان با
ماهــی در بــاالی آب زندگــی مــی کننــد نیزشــامل
ایکوسیســتم آب میباشــند.

جدول شماره  :6چهار کتگوری محصوالت حیوانی و  19غذا فراموش شده و کم استفاده احتمالی افغانستان
ماهی

پرندگان کوچک

پرندگان بزرگ و مرغ آبی

پستانداران

ترواوت و ماهی آب سرد

کبوتر

فیل مرغ

شتر

کارپ و ماهی آب گرم

قمری (فاخته)

مرغ دشتی

گاومیش

تیال پیا

خروس وحشی

کیکر

خرگوش ها

گربه ماهی

کبک

شتر مرغ

بانگوس

سی سی (بودنه)

مرغ آبی
قاز

راپــور مفصــل غذاهــای فرامــوش شــده کــم
اســتفاده کــه در آن تولیــدات نباتــی و حیوانــی
هــردو شــامل هســتند در ضمیمــه  2راپــور مفصــل
اصلــی افغانســتان ذکــر گردیــده اســت.

زون هــای زراعتــی ایكولوژیكــی
افغانســتان
ببــه هــدف بررســی غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
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اســتفاده و ســمارت فــود آینــده 34 ،والیت افغانســتان
در هفــت زون زراعتــی اقلیمــی ()Agro-Climactic
تقســیم گردیدنــد .همانطوریکه قبـ ً
ا نیز ذکــر گردید،
در گــزارش ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد
بــه اســتثناء بنگلــه دیــش بطــور اوســط بــه تعــداد 7
زون بــرای هــر یــک از هفــت کشــور ازجملــه هشــت
کشــور منطقــه آســیا در نظــر گرفتــه شــده اســت .
زون هــا و والیــات افغانســتان هــر یــک در جــدول
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بخــش از “پــروژه تطابــق بــا تغییــرات اقلیــم”
"Climate Change Adaptation Project
صــورت گرفتــه اســت و عیــن زون هــا در گــزارش
بررســی زنبــورداری نیــز در نظــر گرفتــه شــده
اســت .نقشــه ای از زون هــای زراعتــی بــا درنظــر
داشــت وضعیــت اقلیمــی آنهــا در شــکل  1نمایــش
داده شــده در حالیکــه در نقشــه شــکل  2والیــات
افغانســتان کــه در زون هــای مذکــور موقیعــت
دارنــد نشــان داده شــده انــد.

 5نشــانی شــده انــد.
هفــت زون زراعتــی اقلیمــی ()Agro-Climatic
اســتفاده شــده بــرای بررســی غذاهــای فرامــوش
شــده و کــم اســتفاده و ســمارت فــود آینــده
افغانســتان مطابــق بــا زون هــای اســت کــه در
ســروی تغییــرات اقلیــی بــرای ســالهای -2017
 2016توســط وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان گــزارش داده
شــده انــد .تمویــل ایــن ســروی وارزیابــی توســط
برنامــه انکشــافی ملــل متحــد ( )UNDPبــه صفــت

جدول شماره  :۷زون های زراعتی اقلیمی سروی سمارت فود آینده افغانستان
والیت ها در زون

مساحت

فیصدی
زمین
زراعتی

اوسط
ارتفاع
(کیلومتر)

نفوس
(میلیون)

زون زراعتی اقلیمی
مرکزی

کابل ،کاپیسا ،پروان،
پنجشیر ،بامیان ،غزنی و
وردگ

71,289

9.82

3,053

9.0

زون زراعتی اقلیمی شرقی

کنر ،لغمان ،ننگرهار و
نورستان

25,698

6.80

3,036

3.2

زون زراعتی اقلیمی شمالی

بلخ ،فاریاب ،جوزجان،
سمنگان و سرپل

77,355

27.20

2,225

5.3

4

زون زراعتی اقلیمی شمال
شرقی

تخار ،بغالن ،بدخشان و کندز

84,204

17.20

3,483

5.1

5

زون زراعتی اقلیمی جنوبی خوست ،لوگر ،پکتیکا و پکتیا

33,525

10.60

2,760

2.8

زون زراعتی اقلیمی جنوب
غربی

دایکندی ،هلمند ،کندهار،
ارزگان و زابل

158,428

10.60

2,486

5.1

زون زراعتی اقلیمی غربی

نیمروز ،بادغیس ،غور و
هرات

201,757

8.00

2,398

5.2

 34والیت

652,235.00

11.89

شماره
1
2
3

6
7

نام زون زراعتی
اقلیمی

افغانستان

35.53

Source: Climate Change Scenarios for Agriculture in Afghanistan, Climate Change Adaptation Project,
MAIL, GoIRA by Mgt Well Consulting Services, May 2017
*2017 Population, World Bank

زون زراعتی مرکزی

شــده مطابــق بــا جــدول قبلــی بانــک جهانــی
گــزارش گردیــده اســت وشــاید بــا دیگــر گــزارش
هــا متفــاوت باشــد) .طوریکــه در گــزارش ذکــر
گردیــده اســت زون مرکــزی شــامل هفــت والیــت
 کابــل ،کاپیســا ،پــروان ،پنجشــیر ،بامیــان ،غزنــیو وردک میباشــند .ارتفــاع حــد اقــل زون مرکــزی

زون مرکــزی یــک منطقــه کوهســتانی بــا مســاحت
حــدود  71,289کیلومتــر مربــع از مجمــوع
مســاحت افغانســتان کــه  652،235کیلومتــر
مربــع اســت ،میباشــد (مســاحت و نفــوس گــزارش
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آن روســتایی نشــین میباشــند.

از ســطح بحــر حــدود  832متــر و ارتفــاع اعظمــی
آن  5413متــر تخمیــن گردیــده اســت کــه حــد
متوســط ارتفــاع آن در سراســر زون مزکــزی حــدود
 3053.49متــر میباشــد.

زون مرکــزی زراعتــی اقلیمــی دارای  9.82درصــد
زمیــن قابــل زرع میباشــد کــه از جملــه غزنــی
دارای بیشــترین زمیــن قابــل زرع را در بیــن ســایر
والیــت هــای ایــن زون دارا میباشــد .گنــدم یکــی
از عمــده تریــن محصــول زراعتــی در زون مرکــزی
اســت کــه بیشــترین قســمت آن در والیــت هــای
غزنــی و بامیــان کشــت میشــود .والیــت میــدان
وردک بــه دلیــل تولیــدات ســیب در بازارهــای
داخلــی و صادراتــی مشــهور اســت و همچنــان
ســایر محصــوالت عمــده در زون زراعتــی مرکــزی
عبــارت انــد از جواریــی ،جــو ،انگــور ،زردآلــو،
شــفتالو ،انــار ،بــادام و کچالــو میباشــند.

در میــان هفــت زون افغانســتان ،زون مرکــزی بــه
نســبت موجودیــت کابــل پایتخــت کشــور از جملــه
پــر جمعیــت تریــن زون هــا کــه بیشــترین نفــوس
شــهری را دارا میباشــد ،اســت .کــه در ســال هــای
اخیــر مطابــق بــه بررســی تغییــرات اقلیمــی ســال
 2017پیشــرفت شــایانی نمــوده اســت و ایــن زون
تقریبـاً بــه خانــه یکــی از هــر چهــار افغــان تبدیــل
گردیــده اســت .طوریکــه گــزرش گردیــده اســت،
زون مرکــزی زراعتــی دارای  24.6درصــد از نفــوس
افغانســتان را تشــکیل میدهــد کــه حــدود 57
درصــد از جمعیــت آن شــهری و  43درصــد دیگــر

گراف شماره  :۱هفت زون ایکولوژیکي افغانستان
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گراف شماره  :۲هفت زون زراعتی اقلیمی افغانستان به تفکیک والیات

منبع :طرح سناریو های تغییرات اقلیمی برای زراعت در افغانستان ،می .۲۰۱۷

زون زراعتی اقلیمی شرقی

زرع را دارد .گنــدم یکــی از عمــده تریــن تولیــدات
زون شــرقی میباشــد کــه بیشــترین آن در والیــات
ننگرهــار و کنــر کشــت میشــود و محصــوالت عمــده
دیگــر کــه شــامل برنــج ،جــواری ،جــو ،نارنــج و
مالتــه ،چارمغــز ،شــفتالو ،زیتــون ،تربــوز ،پیــاز و
کچالومیباشــند نیــز بــه قــدر کافــی در والیــات زون
شــرقی زرع میشــوند.

زون مذکــور از مجمــوع  652235کیلومتــر مربــع
مســاحت افغانســتان حــدود  25,698کیلومتــر مربع
مســاحت را احتــوا نمــوده و طوریکــه در جــدول 5
نشــان شــده اســت ،زون مذکــور دارای چهــار
والیــت كنــر ،لغمــان ،ننگرهــار و نورســتان میباشــد .
حداقــل ارتفــاع ایــن زون از ســطح بحــر حــدود 379
متــر بــوده کــه حداكثــر آن  5929متــر و اوســط
ارتفــاع آن حــدود  3036متــر اســت در بیــن N
" 33°56'30تــا  N ”39'02°36و  E ”47'28°69
تــا  ”43'40°71قــرار دارد .زون شــرقی  8.3فیصــد
نفــوس افغانســتان را تشــکیل داده کــه  11فیصد آن
شهرنشــین و  89فیصد آن روســتا نیشــین هســتند.

زون زراعتی اقلیمی شمال
کــه دارای  77355کیلومتــر مربــع از جملــه
 652,235کیلومتــر مربــع مســاحت افغانســتان را
تشــکیل میدهــد و شــامل پنــج والیــت فاریــاب،
بلــخ ،جوزجــان ،ســمنگان ،و ســرپل میباشــد .ارتفاع
حداقــل زون مذکــور از ســطح بحــر حــدود 229
متــر و حــد اکثــر آن  4238متربــوده و ارتفــاع حــد
اوســط آن حــدود  2225متــر اســت .ایــن زون 14.1

ننگرهــار بــا داشــتن  6.8درصــد اراضــی زراعتــی
بیــن والیــات زون شــرقی بیشــترین زمیــن قابــل
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درصــد نفــوس افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد کــه
 21درصــد ان شهرنشــین و  79درصــد ان روســتا
نیشــین هســتند.
والیــت فاریــاب بــا داشــتن  27.2فیصــد زمیــن
زراعتــی در بیــن والیــات زون شــمال بیشــترین
زمیــن قابــل زرع را دارا میباشــد .گنــدم از عمــده
تریــن محصــول زون شــمال میباشــد کــه بیشــترین
آن در والیــات بلــخ ،فاریاب و ســمنگان زرع میشــود .
محصــوالت عمــده دیگــر کــه شــامل برنــج ،جــواری،
جــو ،انگــور ،خربــوزه ،پنبــه دانــه ،انــار ،بــادام و پیــاز
میباشــند نیــز در والیــات زون مذکــور زرع میشــوند.

زون زراعتی اقلیمی شمال شرق
یــک منطقــه ای کوهســتانی میباشــد و حــدود
 84204کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و دارای چهار
والیــت بدخشــان ،بغــان ،کنــدز و تخار انــد .حداقل
ارتفــاع ایــن زون از ســطح بحــر حــدود  283متــر و
حداکثــر ان  6986متــر و حــد اوســط آن 3483
متــر اســت ،و  14.2درصــد از جمعیــت افغانســتان
در والیــات مذکــور زندگــی مینماینــد کــه 16
درصــد آن شهرنشــین و  84درصــد آن روســتا
نیشــین هســتند .
زون شــمال شــرقی دارای  17درصــد اراضــی قابــل
زرع دارد کــه تخــار از بیــن والیــات ایــن زون
بیشــترین زمیــن زراعتــی را دارد .گنــدم ،برنــج و جو
از مهمتریــن محصــوالت زراعتــی ایــن زون هســتند.

زون زراعتی اقلیمی جنوبی
در مجمــوع  33525کیلومتــر مربــع مســاحت
افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد و دارای چهــار
والیــت خوســت ،لوگــر ،پکتیــکا و پکتیــا میباشــد .
حداقــل ارتفــاع ایــن زون از ســطح بحــر  883متــرو
حداکثــر ان  4723متــر و حــد اوســط ان  2760متر
مــی باشــد .زون جنوبــی از روســتایی تریــن مناطــق

افغانســتان بشــمارمیرود کــه بــا داشــتن  7.2درصــد
از کل جمعیــت افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد و
 2.5درصــد آن شهرنشــین بــوده درحالیکــه 97.5
درصــد آن روســتا نشــین هســتند.
زون جنوبــی دارای  10.6درصــد اراضــی زراعتــی
اســت کــه والیــت پکتیــکا بیشــترین زمیــن زراعتــی
در بیــن والیــت هــای جنــوب را دارد .گنــدم،
جــواری ،جــو ،پیــاز ،کچالــو ،ســیب ،انگــور ،زردالــو
و بــادام از مهمتریــن محصــوالت زراعتــی ایــن زون
بــه شــمار میــرود.

زون زراعتی اقلیمی جنوب غربی
دارای  158428کیلومتــر مربع مســاحت افغانســتان
را احتــوا نمــوده ودارای پنــج والیــات دایکنــدی،
ارزگان ،کندهــار ،زابــل و هلمنــد میباشــد .ارتفــاع
حداقــل ایــن زون از ســطح بحــر  496متــر و حــد
اکثــر آن  4705متــر بــوده درحالیکــه حــد اوســط
آن  2486متــر اســت .زون جنــوب غــرب بــا داشــتن
 13.6درصــد از کل جمعیــت افغانســتان را تشــکیل
مــی دهــد کــه  25.5فیصــد آن شهرنشــین و 74.5
فیصــد آن روســتا نشــین هســتند .
زون جنــوب غربــی دارای  6.12فیصــد اراضــی قابــل
زرع دارد .کندهــار در بیــن والیــات زون جنــوب
غربــی دارای بیشــترین زمیــن قابــل زرع میباشــد .
گنــدم یکــی از عمــده تریــن محصــوالت ایــن زون
بــوده ومحصــوالت مهــم دیگــر ایــن زون عبــارت
انــد از جــواری ،جــو ،خربــوزه ،انگــور ،انــار ،زردآلــو،
تربــوز ،بــادام و پنبــه دانــه میباشــند.

زون زراعتی اقلیمی غربی
ایــن زون بزرگتریــن زون از جملــه هفــت زون
افغانســتان بــه شــمارمیرود کــه حــدود 201،757
کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و یــا بــه عبــاره دیگــر
نزدیــک بــه  31درصــد  652235کیلومتــر مربــع
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والیــات هــای شــمال شــرقی بدخشــان و نورســتان
تــا زمیــن هــای همــوار نزدیــک بــه ســطح بحــر
در شــمال و دشــت هــا ی پهــن در جنــوب غــرب
کشــور را احتــوا نمــوده اســت( .شــکل  3صفحــه 16
را ببینیــد).

مســاحت افغانســتان را احتــوا مــی نمایــد .زون غربی
کشــور شــامل پنــج والیــت بادغیــس ،غــور ،فــراه،
هــرات و نیمــروز میباشــد .حــد اقــل ارتفــاع ایــن
زون از ســطح بحرحــدود  366متــر و حــد اکثــر آن
 4502متــر بــوده و حــد اوســط ان حــدود 2398
متــر اســت .زون غــرب دارای  13.8درصــد نفــوس
افغانســتان را تشــکیل میدهــد کــه  17درصــد آن
شهرنشــین و  83درصــد ان روســتا نشــین هســتند.

زونهــای افغانســتان بطــور گســترده دارای تعــدادی
از اقلیــم هــای محیــط زیســتی را کــه شــامل جلگــه
هــای وســیع عــرض البلــد تــا دشــتهای پهــن کــه
نماینــده گــی از اقلیــم مدیترانــه ای میکنــد را
دارا میباشــند .بخــش از مناطــق زراعتــی شــرق
و جنــوب غــرب نیــز مناطــق گرمســیری و نیمــه
گرمســیر را دارا انــد .گنــدم ،جــواری ،جــو و برنــج از
جملــه عمــده تریــن محصــوالت غلــه جات هســتند
کــه در مناطــق قابــل زرع اکثریــت زونهــا کشــت
مــی شــوند .انگــور و انــار از جملــه عمــده تریــن
میــوه جــات و کچالــو و پیــاز از جملــه عمــده تریــن
ســبزیجات هســتند کــه در اکثریــت زون هــا زرع
میگردنــد.

ایــن زون دارای  8فیصــد اراضــی قابــل زرع بــوده و
والیــت هــرات در بیــن والیــات زون غربــی کشــور
بیشــترین زمیــن قابــل زرع را دارا میباشــد .گنــدم و
انگــور از جملــه محصــوالت عمــده ای زراعتــی زون
غربــی میباشــند و محصــوالت دیگــر مهــم ماننــد
جــو و زعفــران نیــز بطــور گســترده کشــت مــی
شــوند.

خالصه
افغانســتان یــک کشــور کوهســتانی اســت کــه
سلســله کوههــای هندوکــش هیمالیــا بــه ارتفــاع
بیــش از  6000متــر بلنــدی از ســطح بحــر در

گراف شماره  :۳ارتفاع در زون های افغانستان و منطقه

منبع :طرح سناریو های تغییرات اقلیمی برای زراعت در افغانستان ،می .۲۰۱۷
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جمع آوری ارقام سروی افغانستان

همــکار ملــی انجــام دهنــده ســروی
ســمارت فــود آینــده افغانســتان
افغانســتان از لحــاظ امنیــت و جنــگ هــای داخلــی
بــرای انجــام همچــو ســروی هــا یــک کشــور
پرچالــش اســت .هویــدا اســت کــه ســروی دفتــر
حــوزوی آســیا و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک
و زراعــت ملــل متحــد در هشــت کشــور حــوزه
بــا همــکاری یکتعــداد از انســتیتوت هــای منطقــه
انجــام گردیــده اســت (یاداشــت پاورقــی  ،2صفحــه
 .)xiبــا درنظــر داشــت اولویــت بــه انســتیتوت
هــای ملــی و ضــرورت بــه آگاهــی دهــی محلــی
ونیــز بــا در نظــر داشــت وضعیــت پرچالــش
افغانســتان بــرای انجــام همچــو یــک ســروی ملــی،
دفتــر ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد در
افغانســتان انســتیتوت تغــذی و اقتصــاد منزلــی
افغانســتان ( )AINHEرا بــرای انجــام ایــن ســروی
انتخــاب نمــود .انســتیتوت تغــذی واقتصــاد منزلــی
افغانســتان در تشــریک مســاعی با ســازمان خوراک
و زراعــت ملــل متحــد در دیزایــن و تطبیــق ســروی
ســمارت فــود آینــده  FSFافغانســتان ســهم فعــال
داشــته اســت.
انســتیتوت تغــذی و اقتصــاد منزلــی منحیــث یــک
کانــون علمــی و تحقیقاتــی میخواهــد کــه خــای
موجــوده ظرفیــت هــای مــورد نیــاز در ســطح ملــی
در بخــش پــان ،تطبیــق و ارزیابــی نمــودن موثــر
برنامــه هــای صحــی ،تغــذی وزراعــت را پــر ســازد .
بحیــث یــک نهــاد همــکار شــناخته شــده حکومــت
جمهــوری اســامی افغانســتان ،انســتیتوت تغــذی
و اقتصــاد منزلــی حکومــت را دربخــش هــای
ظرفیــت ســازی و تقویــه صحــت و سیســتم غــذا
و تهیــه شــرایط الزم بــرای رســیدن بــه آجنــدای
اهــداف انکشــافی پایــدار کمــک میکنــد .ایــن

انســتیتوت در همــکاری بــا تیــم از ماهریــن ملــی
و بیــن المللــی کــه دارد میتوانــد فعالیــت هــای
وســیع چندیــن ســکتوری را جهــت حصــول
نتایــح مطلــوب در بخــش صحــت ،زراعــت ،تغذیــه
واقتصــاد خانمهــا انجــام دهــد.

جمع آوری ارقام
در مطابــق بــا رهنمــود دفتــر ســازمان خــوراک
وزراعــت ملــل متحــد بــرای حــوزه آســیا و اقیانوس
آرام (بــه ضمیمــه  1گــزارش  MRDمراجعه شــود)
تیــم ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان
یــک ســروی ابتدائــی غذاهــای فرامــوش شــده و
کــم اســتفاده احتمالــی را مــورد اجــرا قراردادنــد
و متعاقبــاً مــواد ممــد بــرای ســروی و زون هــای
ســروی را تثبیــت نمودنــد .طبــق رهنمــود ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد دریافــت هــای
مطالعــات ابتدائــی در حیــن اجــرای مصاحبــه هــا
در ســاحه ،تحــت بازنگــری دوبــاره قــرار گرفتنــد.
متخصصیــن تیــم تحقیقاتــی انســتیتوت تغــذی
در تمــام مراحــل انکشــاف مــواد ممــد و ترتیــب
زونهــای ســروی اشــتراک فعــال داشــتند ،مــواد
ممــد ســروی کــه توســط تیــم ســروی افغانســتان
تهیــه شــده بــود بــه هــر دو زبــان ملــی پشــتو
و دری ترجمــه گردیــد (بــه ضمیمــه  2گــزارش
عمومــی دیــده شــود) درضمــن یــک رهنمــود
تصویــری غذاهــای احتمالــی ســروی ســمارت
فــود آینــده کــه اســم همــرا بــا تصویرغــذا هــای
مذکوربــه لســان هــای پشــتو ودری بــه منظــور
تســهیل مفاهمــه بــا مــردم ترتیــب گردیــده و در
اختیــار تیــم ســروی ســاحوی بحیــث ریفرینــس
قــرار داده شــد .در رهنمــود هــای ممــد نــام هــای
تمامــی غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده
کــه در ســروی هشــت کشــور منطقــه دریافــت
گردیــده بــود نیــز شــامل گردیدنــد کــه بعضــی از
آنهــا در کشــور مــا نــا اشــنا و یــا در حــوزه هــا بنــام
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درزمــان طــرح مــواد ممــد ســروی تصمیــم اتخــاذ
شــد کــه اشــخاصی بایــد درایــن ســروی منحیــث
پاســخ دهنــده اشــتراک ورزنــد کــه حــد اکثــر
غذاهــای قدیمــی فرامــوش شــده و کــم مصــرف
را در حــوزه و مناطــق خــود بشناســند .انســتیتوت
تغــذی و منزلــی افغانســتان ( )AINHEیکبــار دیگر
نفــوس تحــت پوشــش ایــن ســروی را بــا دقــت
تــام ســروی نمــود تــا اطمینــان حاصــل گــردد
کــه معلومــات از گــروپ هــای از مــردم جمــع
آوری گــردد کــه آنهــا در والیــات و حــوزه هــای
خــود معلومــات کافــی در مــورد تولیــدات زراعتــی
داشــته باشــند و در ایــن خصــوص بیشــتر ترجیــح
بــه بــزرگ ســاالن قریــه ،دهاقیــن اصلــی ،تجــاران
محلــی مــواد غذایــی ،دوکانــداران ویــک ماهــر یــا
متخصــص تغــذی صــورت گیــرد تــا معلومــات
مطلــوب از ســاحات تحــت پوشــش ســروی جمــع
آوری گــردد .چــون ســروی و تحقیــق پیرامــون
ســمارت فــود آینــده  FSFبــه معلومــات دیرینــه
نیــاز دارد و کســانیکه معلومــات در مــورد غذاهــای
فرامــوش شــده و کــم اســتفاده  NUSرا فراهــم
میکننــد بایــد شــاهد تغیــر در مــورد کشــت و
اســتعمال آن در زمانــی باشــند ویــا هــم معلومــات
کافــی در مــورد آنهــا داشــته باشــند .روی همیــن
اســاس فیصلــه گردیــد تــا عمــر ارائــه کننــده
معلومــات بایــد از  30ســال بیشــتر باشــد.

هــای مختلــف یــاد میشــدند ،بــه همیــن منظــور
رهنمــود تصویــری ترتیــب شــده در اخــذ معلومــات
در مــورد غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده
بســا موثــر واقــع گردیــد .
بــرای انجــام بازدیــد ســاحوی و انجــام مصاحبــه
هــا در  34والیــات کشــور ،انســتیتوت بــه تعــداد
 34تیــم جمــع آوری ارقــام ســاحوی ( )FDCsرا
بــا درنظرداشــت مشــخصات ذیــل انتخــاب نمــود:
 )1شــخص مصاحبــه کننــده بایــد باشــنده والیــت
مربوطــه باشــد )2 .تحصیــات خــود را در رشــته
زراعــت بــه اکمــال رســانیده ،و  )3حــد اقــل تجربــه
یــک ســاله دربرگــذاری همچــو ســروی هــا در
افغانســتان را داشــته باشــد .پــس از انتخــاب تیــم
ســروی ،ورکشــاپ دو روزه توســط انســتیتوت
تغــذی در مرکــز آموزشــی انســتیتوت بــرای تمــام
مصاحبــه کننــده گان درمــورد چگونگــی انجــام
ســروی برگــذار گردیــد (در ضمیمــه  4بــه اجنــدای
تریننــگ درنســخه مفصــل مراجعــه شــود) ،و در
اخیــر ورکشــاپ بــه هــر یکــی از مصاحبــه کننــده
گان نســخه هــای چــاپ پرسشــنامه بــه زبــان هــای
دری و پشــتو و رهنمــود ارزیابــی توزیــع گردیــد.
تیــم ســروی پــان ثبــت ارقــام را بــرای هفــت زون
زراعتــی افغانســتان و  34والیــات کشــور ترتیــب
نمودنــد (بــه جــدول رقــم  6در ضمیمــه  5مراجعــه
گــردد) ،کــه پــان مذکــور و ســاحات جمــع آوری
معلومــات درجریــان ورکشــاپ دو روزه بشــکل
مشــرح مــورد بحــث قــرار گرفتــه و ســاحات
جمــع آوری ارقــام تجدیــد گردیدنــد .ســرویران
ســاحوی در مــورد تنــوع زراعــت و امنیــت والیــات
شــان معلومــات کافــی ارائــه نمودنــد کــه بــا در
نظرداشــت معلومــات دســت اول آنهــا پــان جمــع
آوری معلومــات ،پوشــش ســاحات و دریافــت
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده NUS
بییشــتر یقینــی گردیــد .

جمــع آوری معلومــات دربیشــتر والیــات درجریــان
هفتــه دوم مــاه جنــوری  2020آغــاز گردیــد ولــی
نســبت عــدم مســاعد بــودن موســم و مســدود
شــدن شــاهراها ناشــی از ریــزش بــرف هــای
شــدید ،جمــع آوری ارقــام و معلومــات در اکثــر
والیــات بــرای مــدت یــک تــا دو هفتــه بــه تاخیــر
انجامیــد .بطــور اوســط جمــع آوری ارقــام در هــر
حــوزه تقریبــا بــه مــدت  3هفتــه طــول کشــید .
قابــل ذکــر اســت کــه در حیــن ورکشــاپ در کابــل
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بــرای هــر والیــت یــک شــخص منحیــث تیــم
لیدرســروی تعیــن گردیــد و شــخص تیــم لیــدر
هــر والیــت مســئولیت داشــت تــا همــه روزه راپــور
ســروی از ســرویران ســاحوی را جمــع آوری و
توحیــد نمــوده و بــه تیــم انســتیتوت تغــذی در
کابــل ارســال دارد .تیــم لیــدر مذکــور همچنــان
مســئول ارســال چالشــهای غیــر پیــش بینــی شــده
کــه در هنــگام جمــع آوری ارقــام ســروی رخ مــی
داد بــا تیــم مرکــزی در کابــل نیــز بــود.
در نتیجــه ســروی بصــورت مجمــوع بــا  1043فــرد
در  34والیــات و هفــت زون زراعتــی مصاحبــه
هــا انجــام گردیــده و در والیــت ارزگان کــه در
حــوزه جنــوب غربــی زراعتــی قــرار دارد شــخص
ســرویر بنــا برمشــکالت شــدید امنیتــی توانســته
اســت تنهــا بــا هفــت تــن از جملــه  28تــن کــه
بایــد مصاحبــه را انجــام میــداد ،مصاحبــه نمــوده
ومعلومــات الزمــه را جمــع نمــوده اســت (بــه
جــدول  6مربــوط ارقــام نهائــی در هفــت حــوزه
زون زراعتــی مراجعــه گــردد) .مســئول حــوزوی
هــر حــوزه تمــام پرسشــنامه هــای خانــه پــری
شــده ســروی را بــه ســطح حــوزه جمــع آوری
نمــوده و بــه تیــم مرکــزی در کابــل از طریــق
خطــوط ترانســپورتی مطمئــن ارســال نمودنــد.

نظــارت از ارقــام جمــع آوری شــده و
کنتــرول کیفیــت
انســتیتوت تغــذی و اقتصــاد منزلــی ()AINHE
جهــت جمــع آوری ارقــام و معلومــات صحیــح
و مطمئــن یــک تعــداد معیارهــای نظارتــی و
کنترولــی را در ســروی ســمارت فــود آینــده FSF
انجــام داده کــه عبــارت انــد از :الــف) نظــارت
توســط مســئول حــوزوی ســروی ،ب) مراقبــت
داخلــی رونــد ســروی توســط تیــم انســتیتیوت ،ج)
چــک کــردن ارقــام و معلومــات جمــع آوری شــده،

و د) مراقبــت خارجــی توســط دفتــر ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد  FAOکــه جهــت
بحــث بیشــتر در مــورد کنتــرول و مراقبــت ارقــام و
معلومــات جمــع آوری شــده بــه صفحــه  16و 17
نســخه مفصــل مراجعــه شــود.

تقســیمات دیموگرافیــک پاســخ
دهنــده گان ســروی ســاحوی
درســروی ســمارت فــود آینــده معلومــات در مــورد
پاســخ دهنــده گان ســروی از نقطــه نظــر موقعیــت،
جنــس ،عمــر ،موقــف در داخــل مجتمــع ،درجــه
تحصیــل و عضویــت تنظیمــی شــان جمــع آوری
گردیــده اســت.

فیصــدی مجمــوع پاســخ دهنــده گان
نظــر بــه زونهــای زراعتــی
در هــر زون زراعتــی بــدون زون جنــوب غربــی در
مجمــوع بــا  152فــرد بــه تناســب  14.6درصــد
مجمــوع پاســخ دهنــده گان ســروی ســاحوی
مصاحبــه هــای (ســوال و جــواب) اجــرا گردیــد .در
زون جنــوب غربــی بــه ســبب خطــرات امنیتــی در
ارزگان مجمــوع پاســخ دهنــده هــای ســروی 131
فــرد بودنــد کــه  12.6درصــد را تشــکیل میدهنــد .
توزیــع اشــتراک کننــده گان ســروی در والیــات
بــه اســاس نفــوس و فیصــدی زمیــن زراعتــی و
تنــوع زمیــن و محصــوالت زراعتــی صــورت گرفتــه
و بیشــترین اشــتراک کننــده هــای ســروی شــامل
 40فــرد در یــک والیــت در والیــات هــای ننگرهــار،
لغمــان ،بدخشــان ،کنــدوز ،خوســت و لوگــر بودنــد .
گــراف شــماره  4فیصــدی مجمــوع اشــتراک
کننــده گان ســروی ملــی در هفــت زون زراعتــی
را نشــان میدهــد.
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15.0
14.6

14.6

13.0
12.0

12.6

11.0

PERCENT

14.6

14.6

14.6

14.6

14.0

10.0
SWACZ

SACZ

CACZ

NEACZ

NACZ

WACZ

EACZ

9.0

AGRO-CLIMATIC ZONES

تعــداد و فیصــدی مجمــوع اشــتراک
کننــده (پاســخ دهنــده هــای) ســروی
از لحــاظ موقــف اجتماعــی

اشــخاص ازچهــار کتگــوری ذکــر شــده ،هــر کســی
کــه دارای عمــر  30و بیشــتر از آن بــوده اســت
شــامل لســت اشــتراک کننــده گان گردیــده و
بــا ایشــان مصاحبــه صــورت گرفتــه اســت کــه
چنیــن اشــخاص در کتگــوری دیگــر “”Other
در ســوالنامه لســت گردیــده انــد کــه حــدود 7%
مجمــوع اشــتراک کننــده گان ســروی را تشــکیل
میدهنــد .شــکل شــماره  5تعــداد و فیصــدی
اشــتراک کننــده گان ســروی را بــا درنظــر داشــت
موقــف اجتماعــی آنهــا در منطقــه نشــان میدهــد
در حالیکــه در ضمیمــه شــماره  6نســخه مفصــل
گــزارش توزیــع متجاوبیــن ســروی با در نظرداشــت
موقــف اجتماعــی آنهــا همــراه بــا تعــداد و فیصــدی
آنهــا در هــر زون زراعتــی نشــان داده شــده اســت.

تمرکــز ســروی ســمارت فــود آینــده بیشــتر
بــاالی چهــار طبقــه از اشــتراک کننــده گان یــا
مصاحبــه شــونده گان بــود کــه معلومــات در مــورد
غذاهــای قدیمــی فرامــوش شــده و کــم اســتفاده
داشــتند کــه شــامل دهقانــان اصلــی ،متنفذیــن
قریــه ،تجــار ،و کارمنــدان دولتــی مــی باشــد .در
ســاحات تعیــن شــده بیشــترین اشــخاصیکه وارد
لســت اشــتراک کننــده گان ســروی شــده انــد
عبــارت انــد از دهقانــان اصلــی بــا تجربــه کــه
حــدود  26درصــد مجمــوع اشــتراک کننــده گان
را تشــکیل میدهنــد .در صــورت عــدم دریافــت

گراف شماره  :۵موقعیت اجتماعی پاسخ دهندگان نظرسنجی ملی
ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
Other n= 72,
7%
Lead Farmer
n=266, 26 %

Gov't oﬃcial
n=207, 20 %

Market or Trader
n=238, 23 %

Village Elder
n=253, 24 %
Other

Gov't oﬃcail

Market or Trader
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مجمــوع اشــتراک کننــده گان (جــواب
دهنــده گان) ســروی ملــی از نظــر
عمــر
بــا درنظــر داشــت اهمیــت داشــتن معلومــات
گذشــته در مــورد غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده در ســروی ســمارت فــود آینــده کســانیکه
عمــر شــان از  30ســال کــم بــوده شــامل اشــتراک
کننــده گان ســروی نگردیــده انــد .پنــج کتگــوری
ســنی بــا درنظــر داشــت  10ســال تفــاوت دربیــن
هــر کتگــوری ســنی ترتیــب گردیــده کــه شــامل:

 30تــا  40 ،39تــا  50 ،49تــا  60 ،59تــا 70 ،69
و باالتــر مــی باشــند .بیشــتر جــواب دهنــده گان
از گــروپ  30تــا  39ســاله بودنــد و کمتریــن آنهــا
در گــروپ  70ویــا باالتــر راپــور داده شــده اســت .
تعــداد و فیصــدی اشــتراک کننــده گان ســروی بــه
تناســب عمــر در جــدول شــماره  6نمایــش داده
شــده و توزیــع اشــتراک کننــده گان از نقطــه نظــر
عمــر بــا تعــداد و فیصــدی ان در هــر زون زراعتــی
در ضمیمــه  7نســخه مفصــل راپــور ذکــر گردیــده
اســت.

گراف شماره  :۶اشتراک کننده سروی به تفکیک سن

70 and above

35
133

50-59

232

40-49

294

30-39

335
400

300

100

200

AGE CATEGORY

60-69

0

NUMBER OF RESPONDENTS

فیصــدی مجمــوع اشــتراک کننــده
گان از لحــاظ درجــه تحصیــل
در ســروی ملــی ســمارت فــود آینــده در مــورد
درجــه تحصیلــی اشــتراک کننــده گان نیــز
معلومــات جمــع آوری گردیــده کــه بیشــترین
اشــتراک کننــده گان در حــدود  28.8در صد شــان
کســانی بودنــد کــه بــه مکتــب رفتــه بودنــد .در
بیــن تمــام اشــتراک کننــده گان تنهــا  24.7درصد
آنهــا تعلیمــات ابتدائــی داشــته انــد و  20درصــد
شــان فــارغ صنــف  12ام بودنــد 7.7 ،درصــد آنهــا
چهــارده پــاس 16.7 ،درصــد شــان فاکولتــه پــاس

و  2.2درصــد آنهــا کورســهای رســمی دیگــری را
نیــز گرفتــه بودنــد .گــراف شــماره  7نشــان دهنــده
درجــه تحصیلــی اشــتراک کننــده گان در زونهــا
مختلــف میباشــد .قســمیکه در ضمیمــه شــماره
 8راپــور عمومــی توضیــح گردیــده اســت .بطــور
مثــال ،در زون مرکــزی بیشــتر اشــتراک کننــده
گان تعلیمــات ابتدائــی را تکمیــل نمــوده درحالیکه
حــوزه شــمال شــرقی اکثریــت اشــتراک کننــده
گان تحصیــات بــه ســویه  12پــاس داشــتند و
در متباقــی زونهــا اکثریــت آنهــا بــدون تحصیــل
بودنــد.
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گراف شماره  :۷اشتراک کننده سروی به تفکیک سطح تعلیمی
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20.0
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10.0
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25.0

5.0
Other

University Associate
degree
degree

High
school

No school Primary
school

0.0

حــوزوی ســازمان خــوراک وزراعــت ملــل متحــد
کــه بــه اســاس درجــه بنــدی بــا فیصــدی بیشــتر
نمایــش داده شــده اســت .دو نــوع از غلــه جــات
کــه در گــزارش حــوزوی موجــود نبــوده ولــی بــه
تعــداد 10نفــر و یــا بیشــتر از اشــتراک کننــده
گان در ســروی افغانســتان از آنهــا نــام بــرده انــد
و در نســل هــای متمــادی از آن اســتفاده صــورت
گرفتــه اســت عبــارت از جــو و جــودر میباشــند.

دریافــت هــای ســروی در ارتبــاط
بــه غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده دارای منشــاء نباتــی

غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم
اســتفاده مربــوط بــه غلــه جــات
در ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان عــاوه
بــر  10نــوع از غلــه جــات کــه در ســروی حــوزوی
هشــت کشــور مربــوط دفتــر حــوزه وی ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد بــرای آســیا و
اقیانــوس آرام بحیــث ســمارت فــود آینده شــناخته
شــده انــد ،درمــوارد انــواع دیگــر غلــه جــات نیــز
پرســیده شــده اســت .محصــوالت زراعتــی کــه در
گــزارش هشــت کشــور از آن نــام برده شــده عبارت
انــد از :گل تــاج خروس ،گندم ســیاه ،ارزن انگشــت
نمــا ،ارزن ایتالیایــی ،دانــه گل تــاج خــروس ،ارزن
ترکــی ،ســبزی هســپانوی ،باجــره ،برنــج مخصوص،
و گنــدم ســیاه تــرش .جــدول شــماره  6بــه تعــداد
 7نــوع از غلــه جــات ذکــر شــده کــه درگــزارش

غلــه جــات کــه بــه ســطح کشــوراز اســتفاده آن
گــزارش شــده اســت ،ارزن ایتالیایــی اســت کــه
تقریبــا حــدود نصــف اشــتراک کننــده گان ســروی
در مــورد آن راپــور داده انــد و در حــال حاضــر
بــرای غــذا کشــت و اســتفاده میگــردد .گل تــاج
خــروس و ارزن ترکــی توســط  39و کمتــر از 40
فیصــد اشــتراک کننــده گان ســروی راپــور داده
شــده و گفتــه انــد غلــه جــات مذکورنیــزدر حــال
حاضــر بحیــث غــذا اســتفاده میشــوند .دانــه گل
تــاج خــروس ،ارزن انگشــت نمــا ،و برنــج مخصــوص
توســط  30تــن از اشــترک کننــده گان کــه کمتــر
از  39درصــد اشــتراک کننــده گان میشــود
گــزارش شــده اســت .باجــره نســبت بــه جــواری
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بــه آب کمتــر ضــرورت دارد ومیشــود کــه یــک
بدیــل خــوب غــذا بــرای اســتفاده فــارم هــای مــرغ،
ماهــی و فــارم هــای حیوانــی تولیــد لبنیــات باشــد.
بــا وجودیکــه درگــزارش ســروی هشــت کشــور
حــوزوی ســبزی هســپانوی ،گنــدم ســیاه تــرش و
گنــدم ســیاه زیــاد مــروج بــوده ولــی در افغانســتان
مــروج نیســتند .لســت مفصــل هشــت کشــورحوزه
بــا تمــام غلــه جــات بــه ترتیــب در جــدول شــماره
 7راپــور عمومــی و لســت مکمــل غلــه جــات کــه
تحــت " نــام دیگــر" در جــدول  17راپــور عمومــی
نشــان داده شــده اســت.

فیصــدی جــواب "بلــی" و یــا فیصــدی مثبــت
بــرای غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتعمال
غلــه جــات نظــر بــه زون هــا فــرق میکنــد کــه
در ضمیمــه شــماره  9راپــور عمومــی بــه تفصیــل
ذکــر شــده انــد.
گرچــه تمرکــز بــرای ترویــج و اســتفاده از ســمارت
فــود آینــده بــه ســطح کشورمیباشــد ولــی بــا در
نظــر گرفتــن اســتعمال غــذا هــای مذکور در ســطح
حــوزوی ،پالیســی ســازان بایــد لســت غــذا هــای
فرامــوش شــده و کــم اســتفاده را بــا در نظــر
گرفتــن اولیــت هــا جهــت توســعه ســمارت فــود
آینــده درپالیســی هــا در نظــر گیرنــد.

جدول شماره  :8درجه بندی غله جات که در راپورهشت کشور و دیگر
غله جات و دانه ها
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

ارزن ایتالیایی

49.9

61.5

61.8

۲

باجره

39.7

52.5

52.7

۳

گل تاج خروس

39.5

51.7

52.9

۴

ارزن ترکی

39.0

45.0

43.2

۵

دانه گل تاج
خروس

36.5

46.0

47.3

۶

ارزن کلک
مانند

33.1

47.7

49.5

۷

برنج مخصوص

30.0

45.3

48.9

سایر دیگر که در راپور  8کشور دیگر ذکر نشده اند
۱

جو

41

3.9

65.0

6.2

65.0

6.2

۲

جودر

9

0.9

14.0

1.3

15.0

1.4

نباتات ریشه ای و تیوبر
ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان معلومــات
در مــورد زرع و مصــرف  6نــوع غذاهــای ریشــه
ای و تیوبــر کــه عبــارت از کچالوالتینــی ،کچالــو
کیفــی ،کچالــو بنفــش ،کچالوآبــی ،کچالــو شــیرین
و کچالــو تــارو میباشــند و در راپــور ســروی حوزوی
هشــت کشورســازمان خــوراک و زراعــت ملــل

متحــد بحیــث ســمارت فــود آینــده شــناخته شــده
بودنــد جمــع آوری نمــود و عــاوه بــرآن در ســروی
افغانســتان در مــورد غــذا هــای دیگــر کــه شــامل
لســت هشــت کشــور نبــوده و در مناطــق مختلــف
کشــور کشــت میشــوند معلومــات جمــع آوری
گردیــده کــه میتــوان آنــرا شــامل لســت غــذا هــای
فرامــوش شــده وکــم اســتفاده نمــود .از اشــتراک
کننــده گان ســروی در مــورد غذاهــای ریشــه ای و
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تیوبــر کــه فع ـ ً
ا در مناطــق شــان زرع مــی گــردد
ویــا هــم قبــا توســط پــدران و نیــاکان شــان زرع
میگردیــد معلومــات دهنــد .ارقــام ســروی ســمارت
فــود آینــده افغانســتان نشــان میدهــد کــه غذاهای
ریشــه ای و تیوبرکــه بحیــث غــذا هــای فرامــوش
شــده وکــم اســتفاده درگــزارش هشــت کشــور از
آنهــا نــام بــرده شــده اســت  ،در افغانســتان زرع
و اســتفاده آنهــا بــه حیــث غــذا بســیار کمتــر
معمــول میباشــد .

شــده وکــم اســتفاده خانــواده غذاهــای ریشــه ای
و تیوبــر کــه در لســت ذکرگردیــده انــد توســط
کمتــر از  10فیصــد اشــتراک کننــده گان بــه حیث
غــذا شناســایی گردیــده انــد (جــدول  .)MRD ،9
اســتعمال فعلــی و قبلــی ایــن کتگــوری از غــذا هــا
فــرق قابــل مالحظــه نــدارد ،غذاهــای ریشــه ای و
تیوبــر دیگــر کــه در لســت هشــت کشــور حــوزه
موجــود نبــوده ولــی در افغانســتان موجودیــت
و اســتعمال آن توســط  10و بیشــتر اشــتراک
کننــده گان مــورد تائیــد قــرار گرفتــه عبــارت انــد
از شــلغم ،ملــی ســرخک ،لبلبــور و ملــی ســفید
میباشــند .بــرای معلومــات بیشــتر بــه جــدول
 17راپورعمومــی مراجعــه گــردد کــه در ن لســت
مفصــل ایــن خانــوده غذاهــا در افغانســتان کــه در
راپــور هشــت کشــور حــوزه موجــود نیســتند ذکــر
گردیــده اســت.

قســمیکه در جــدول  7نشــان داده شــده کچالــو
شــیرین و کچالــو کیفــی بطــور اســتثنایی راپــور
داده شــده انــد کــه ایــن دو نــوع بــه اســاس جــواب
اشــتراک کننــده گان بــه ترتیــب  58.4درصــد
و 26.0درصــد در حــال حاضــر در افغانســتان
کشــت میشــوند .دیگــر انــواع غــذا هــای فرامــوش

جدول شماره  :9درجه بندی غذاهای ریشه ای و تیوبر ،راپور هشت کشور و دیگر
ریشه ها و تیوبر
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

کچالو شیرین

58.4

58.8

56.8

۲

کچالو پشمک

26.0

31.9

31.8
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۴

شلغم

59

5.7

۵۹

6.6

68

6.5

۵

ملی سرخک

30

4.9

37

3.5

37

3.5

۶

چغندر

13

1.2

34

3.3

32

3.1

۷

ملی سفید

12

1.2

20

1.9

17

1.6

غذاهــای فرامــوش شــده وکــم
اســتعمال خانــواده حبوبــات و لوبیــا

لوبیــای برنجــی و ســویابین میباشــند .از اشــتراک
کننــده گان ســروی خواســته شــد تــا دیگــر انــواع
حبوبــات و لوبیــای کــه در مناطــق شــان کشــت
میشــود را نیــز تذکــر دهنــد .از اشــتراک کننــده
گان نیــز درخواســت گردیــد کــه معلومــات قابــل
دســترس شــانرا در بــاره کشــت حبوبــات و لوبیــا در
زمــان نســل هــای گذشــته تذکــر دهنــد تــا تغیــر
در مــورد اســتفاده بعضــی از آنهــا نظــر بــه گذشــت

 9نــوع از حبوبــات و لوبیــا کــه در راپــور ســمارت
فــود آینــده هشــت کشــورحوزه آســیا و اقیانــوس
آرام گنجانیــده شــده بــود ،شــامل پرسشــنامه
ســروی افغانســتان نیــز گردیدنــد .حبوباتــی کــه در
ایــن لســت شــامل انــد عبــارت انــد از ،ماش ســیاه،
نخــود ،لوبیــا ،نخــود فرنگــی ،کلــول ،عــدس ،مــاش،
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زمــان معلــوم گــردد .در صورتیکــه پاســخ اشــتراک
کننــد گان نبــود انــواع غــذای هــای فــوق را در
حــال حاضــر در مناطــق شــان تصدیــق نمــوده
باشــد ،پاســخ آنــان در مــورد احیــای دوبــاره یــا
زرع دوبــاره آنهــا پرســیده شــده اســت.
ارقــام ملــی نشــان میدهنــد کــه همــه  9نــوع از
حبوبــات و لوبیــای کــه در راپــور حــوزوی ســازمان
خــوراک و زراعــت ملــل متحــد ذکــر گردیــده انــد
در افغانســتان نیــز منحیــث غــذا موجــود اســت .از
مجمــوع  9نــوع  5نــوع آن توســط بیشــتراز 50
درصــد اشــتراک کننــده گان بحیــث مروجتریــن
غــذا و همــه  9نــوع آن توســط بیشــتر از  40درصد
اشــتراک کننــده گان بحیــث غــذا مــروج شــناخته
شــده انــد 78 .درصــد اشــتراک کننــد گان خاطــر
نشــان ســاخته انــد کــه زرع مــاش در همــه نقــاط
کشــور مــروج میباشــد در حالیکــه  68.5درصــد
اشــتراک کننــده گان گفتــه انــد کــه لوبیــا در
مرتبــه دوم مــورد اســتفاده اســت .ارقــام ســروی
نشــان میدهــد کــه اســتعمال هــر دو مــاش و لوبیــا
نظــر بــه گذشــته کاهــش یافتــه و ایــن کاهــش بــه
اســتثنی ســویابین در همــه انــواع حبوبــات و لوبیــا
نیــز قابــل مشــاهده اســت.
اســتعمال فعلــی ســویابین نظــر بــه گذشــته

حــدود بیشــتر از دو برابــر افزایــش یافتــه و دلیــل
آن ســرمایه گــذاری بیشــتر حکومــت و همــکاران
انکشــافی در بخــش ترویــج ســویابین بــه صفــت
یــک غــذای مغــذی میباشــد .ســویابین و دیگــر
غذاهــای پروتیــن دار بــرای تعذیــه مــرغ هــا ،ماهی
هــا و حیوانــات نیــز از جملــه غــذا هــای اساســی
شــمرده میشــود .از میــان حبوبــات و لوبیــا تنهــا
باقلــی توســط  10و بیشــتر اشــتراک گان بحیــث
غــذای مــروج قدیمــی گــزارش گردیــده اســت کــه
در حــال حاضــر اســتعمال کمتــردارد و در لســت
هشــت کشــور حــوزه نیــز تذکــر داده نشــده اســت
(جــدول  8درصفحــه بعــدی مراجعــه گــردد) .
احتمــال ترویــج دوبــاره بعضــی از حبوبــات ایــن
کتگــوری نظــر بــه غــذا هــا از کتگــوری هــای دیگر
بیشــتر میباشــد .امکانــات ترویــج دوبــاره مــاش و
لوبیــا در سراســر کشــورکه در جــدول  9نشــان
داده شــده زیــاد اســت .تفــاوت قابــل مالحظــه
در اســتفاده حبوبــات و لوبیــا در بیــن هفــت
زون زراعتــی افغانســتان وجــود دارد طوریکــه در
ضمیمــه  12راپورعمومــی نشــان داده شــده اســت .
ضمیمــه  13راپــور عمومــی بیــان مــی دارد کــه
احتمــال ترویــج دوبــاره غــذا هــای مذکــور نظــر
بــه زونهــا تفــاوت قابــل مالحظــه دارد.

جدول شماره  :۱۰درجه بندی خانواده غذاهای حبوبات ولوبیا ،راپور هشت کشور و دیگر
حبوبات ولوبیا
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

ماش

78.2

85.2

85

۲

لوبیا فابا

66.5

71.0

71.6

۳

نخود

63.3

68.7

69.1

۴

عدس

54.9

67.4

66.5

۵

سویابین

54.2

27.9

27.6

۶

لوبیا برنج مانند

48.3

58.4

58.6

۷

نخود فرنگی

46.3

55.6

55.5

۸

ماش سیاه

44.0

56.6

56.8

۹

لوبیا کوچک

40.0

46.8

47.4

سایر دیگر که در راپور  8کشور دیگر ذکر نشده اند
۱

باقلی

3

0.3

12
29

1.2

12
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غــذا هــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده بخــش میــوه جــات ،تــوت و
ســبزیجات

در اســتفاده کــدو توســط  91.6درصــد اشــتراک
کننــده گان ودر انــواع کدوچــه هــا توســط 90.2
درصــد اشــتراک کننده گان راپور داده شــده اســت .
در مجمــوع افزایــش در اســتعمال خانــواده کدوچــه
نســبت بــه ســابقه حــدود  12درصــد راپــورداده
شــده اســت .میــوه جــات ،تــوت و ســبزیجات دیگــر
کــه بیشــتر از  75درصــد اشــتراک کننــده گان
آنــرا تائیــد نمــوده انــد عبــارت از تــوت ،کریلــه،
ترایــی ،شــنبلیله میباشــند و میــوه جــات ،تــوت
و ســبزیجاتی کــه در لســت راپــور هشــت کشــور
حــوزه شــامل نیســت ودر افغانســتان توســط 10
ویــا بیشــتر ازاشــتراک کننــد گان از آنهــا نــام بــرده
شــده عبــارت از زردالــو ،تــوت ،بامیــه ،عنــاب،
نــاک و آلــو میباشــند .طوریکــه در جــدول  11در
ذیــل و جــدول  17راپــور عمومــی درمــورد تمــام
غذاهــای شــناخته شــده غــذا هــای فرامــوش شــده
وکــم اســتفاده کــه در راپــور هشــت کشــور حــوزه
موجــود نیســت و در راپــور افغانســتان از آن ذکــر
بــه عمــل آمــده اســت.

 10نــوع از میــوه جــات ،تــوت و ســبزیجات کــه
درراپورغذاهــای فعــال آینــده هشــت کشــورحوزه
آســیا و اقیانــوس آرام ســازمان خــوراک وزراعــت
ملــل متحــد آمــده بــود در پرسشــنامه ســروی
افغانســتان نیــز گنجانیــده شــده انــد .میــوه جــات،
تــوت و ســبزیجات کــه در ایــن لســت شــامل
اســت عبــارت انــد از چایــوت (چوچــو) ،درم
ســتیک (ملــی کوهــی) ،شــنبلیله (ســبزی علفــی
ایرانــی) ،انگــور فرنگــی هنــدی ،جــک فــروت ،کــدو
زمســتانی ،کدوچــه ،روزل (چــای تــرش) ،ترایــی و
ســیب چوبــی هنــدی مــی باشــند .بعــد از ســروی
معلومــات موجــوده و رول بــارز تــوت در نگهــداری
و پــرورش کــرم هــای ابریشــم ،تــوت نیــز شــامل
رهنمــود ســروی گردید .از اشــتراک کننــده گان در
مــورد انــواع فرامــوش شــده و کــم اســتعمال میــوه
جــات ،تــوت و ســبزیجات دیگــر کــه در مناطــق
شــان زرع و اســتفاده میشــوند پرســش ارایــه
گردیــد و عالوتـاً انــواع میــوه حاتیکــه شــامل لســت
نبودنــد نیزمعلومــات جمــع آوری گردیــد ،در عیــن
زمــان از اشــتراک کننــده گان ســروی خواســته
شــد تــا در مــورد اســتفاده و ترویــج دوبــاره آن در
گذشــته و حــال معلومــات الزم فراهــم کننــد.

در حــال حاضــر مصــرف و اســتعمال چایــوت ،انگور
فرنگــی هنــدی ،جــک فــروت ،روزل و ســیب چوبی
هنــدی در افغانســتان کمتــر میباشــد (جــدول 13
راپورعمومــی دیــده شــود) .تولیــد میــوه جــات،
تــوت و ســبزیجات در زون هــای هفتگانــه بــا هــم
فــرق قابــل مالحظــه دارنــد .بیشــتر غذاهــای هــای
ایــن کتگــوری کــه در ســطح کشــور اســتعمال کــم
داشــته انــد در کشــورهای منطقــه نیــز اســتعمال
آن کــم گزارش شــده اســت .اســتعمال درم ســتیک
 12.5درصــد بــه ســطح کشــور و  56درصــد در
حــوزه جنــوب غربــی یــک اســتثناء اســت( .جــدول
 14راپورعمومــی).

جــواب اشــتراک کننــده گان ســروی نشــان میدهد
کــه  4نــوع از میــوه جــات ،تــوت و ســبزیجات غــذا
هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده کــه در دیگــر
کشــورها مشــهور انــد در افغانســتان نیــز بــه کثــرت
اســتعمال میشــوند .جــدول  13راپورعمومــی را کــه
در آن در مــورد همــه  10نــوع میــوه جــات ،تــوت و
ســبزیجات معلومــات ارئــه شــده اســت را مالحظــه
نمایــد .در اســتعمال فعلــی و قبلــی کــدام فــرق
قابــل مالحظــه دیــده نشــده ولــی افزایــش انــدک

امــکان ترویــج دوبــاره غذاهــای فرامــوش شــده
وکــم اســتفاده یــک رابطــه نزدیــک بــه موجودیــت
آن دارد (جــدول  14راپورمــا حظــه کنیــد) .کریله،
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ترائــی و حلفــه از جملــه ســبزیجاتی هســتند کــه
از لحــاظ موجودیــت در ردیــف  2و  3قــرار دارنــد
و نیــز بیشــتر چانــس ترویــج را دارا میباشــند
(جــدول  .)11عیــن رابطــه در مــورد ســایر غــذا

هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده نیــز صــدق
میکنــد .آنهاییکــه اســتعمال کــم دارنــد چانــس
ترویــج دوبــاره آن کــم ویــا هــم هیــچ نیســت
(ضمیمــه  ،15راپــور عمومــی).

جدول شماره  :۱۱درجه بندی میوه جات ،توت و سبزیجات و راپور هشت کشور و دیگر
حبوبات ولوبیا
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

کدو

91.6

91.0

89.9

۲

کدوگک

90.2

79.5

77.9

۳

توت

79.0

84.3

84.7

۴

کریره

78.8

79.5

79.1

۵

شنبلیله

76.9

72.6

71.5

سایر دیگر که در راپور  8کشور دیگر ذکر نشده اند
۱

زردآلو

28

2.7

33

3,2

33

3.2

۲

انواع توت

13

1.2

16

1.5

15

1.4

۳

بامیه

13

1.2

13

1.2

10

1.0

۴

عناب

11

1.1

13

1.2

13

1.2

۵

ناک

16

1.5

16

1.5

16

1.5

۶

آلو

10

1.0

8

0.5

7

0.7

خســته بــاب ،دانــه بــاب و مســاله
جــات
خســته بــاب ،دانــه بــاب و مســاله جــات جــزء
فرهنــگ غذایــی افغانســتان اســت .از شــرکت
کننــده گان ســروی خواســته شــده تــا در مــورد
 5غــذا مربــوط خانــواده مذکــور کــه درگــزارش
ســروی هشــت کشــورحوزه آســیا و اقیانــوس آرام
ســازمان خــوراک و زراعــت ملــل متحــد بحیــث
غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده شــناخته
شــده معلومــات ارائــه نماینــد و نیــز در مــورد
خســته بــاب ،دانــه بــاب و مســاله جــات دیگــری
کــه در مناطــق شــان از ان اســتفاده میشــود کــه
شــامل لســت مذکــور نیســتند معلومــات دهنــد.
خســته بــاب ،دانــه بــاب و مســاله جــات کــه در
ارقــام ســروی هشــت کشــور دریافــت گردیــده بــود

عبــارت انــد از زغــر ،درخــت کــره نیپالــی ،مــرچ
نیپالــی ،نعنــاع و چارمغــز مــی باشــند .در عیــن
وقــت از اشــتراک کننــده گان ســروی در مــورد
اســتعمال فعلــی و قبلــی در زمــان پــدران و اجــداد
شــان معلومــات اخــذ گردیــده اســت.
 85.2درصــد اشــتراک کننــده گان تائیــد نمــوده
انــد کــه نعنــاع در حــال حاضر بیشــترین اســتعمال
را دارد درحالیکــه چارمغــز در ردیــف دوم بــا 70.7
در جــواب اشــتراک کننــده گان و اســتعمال زغــر
در ردیــف ســوم گــزارش گردیــده ولــی در حــال
حاضــر اســتعمال آن در حــال حاضــر از  45درصــد
بــه  35در کاهــش را نشــان داده اســت .خســته
بــاب ،دانــه بــاب و مســاله جــات دیگریکــه شــامل
راپــور هشــت کشــور نبــوده ولــی توســط  10ویــا
بیشــتر اشــتراک کننــده گان ازاســتعمال آن اطــاع
داده انــد عبــارت انــد از زیــره ،پســته ،کنجــد و
31

سمارت فــــود آیــنده افغانســـتان

مســاله جــات کــه در حــال حاضــر در ســطح کشــور
کشــت نمــی شــوند و امــکان ترویــج آن زیادتــر
اســت عبــارت از نعنــاع (نبــات نعنــاع ماننــد) و
مــرچ نیپالــی میباشــند .در مــورد مــرچ نیپالــی کــه
برعکــس اســتعمال آن کــم ولــی چانــس ترویــج ان
بیشــتر اســت .آنعــده از غــذا هــای فرامــوش شــده
وکــم اســتفاده کــه چانــس ترویــج آن توســط 58
درصــد اشــتراک کننــده گان و بیشــتر جــواب
داده شــده انــد در جــدول  16راپورعمومــی ذکــر
گردیــده انــد.

مــرچ ســبز میباشــند ،طوریکــه در جــدول 10
صفحــه بعــدی نشــان داده شــد اســت.
الوچــه (درخــت کــره نیپالــی) و مــرچ نیپالــی
کمتریــن فیصــدی بــه ترتیــب  2.8درصــد و 24.1
درصــد مــورد اســتفاده داشــته اســت (طوریکــه
درجــدول  15گــزارش عمومــی ذکرگردیده اســت) .
تفــاوت قابــل مالحظــه در موجودیــت خســته بــاب،
دانــه بــاب و مســاله جــات در سراســر حــوزه هــا
وجــود دارد (جــدول  16راپــور عمومــی).
در بیــن محصــوالت خســته بــاب ،دانــه بــاب و

جدول شماره  :۱۲درجه بندی خسته باب ،دانه باب و مساله جات فراموش شده و کم استفاده ،راپور هشت کشور و دیگر
خسته باب ،دانه باب و مساله جات
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

نبات نعناع مانند

85.2

82.4

80.6

۲

چهارمغز

70.7

74.2

75.3

۳

کتان

34.7

44.7

46.0

سایر دیگر که در راپور  8کشور دیگر ذکر نشده اند
۱

زیره

47

4.5

51

4.9

51

4.9

۲

پسته

38

3.6

45

4.3

47

4.5

۳

کنجد

6

1.5

24

2.3

25

2.4

۴

مرچ سبز

10

1.0

10

1.0

9

0.9

شــده و کــم اســتعمال نــام بــرده انــد کــه در راپــور
ســروی هشــت کشــور ســازمان خــوراک و زراعــت
ملــل متحــد از آنهــا یــاد آوری نگردیــده اســت کــه
لســت مکمــل آن در جــدول  17راپــور عمومــی
ذکــر گردیــده انــد .طبیعــی اســت محصــوالت
و یــا نباتاتیکــه بــدون ذکرنــام شــان درســوالنامه
هــا از اشــتراک کننــده گان توســط خــود اشــتراک
کننــده گان نــام بــرده میشــوند حســب توقــع
کــم جــواب داده میشــود ویــا از آنهــا نــام بــرده
نمیشــود .محصــوالت زراعتــی کــه توســط  10و
یــا بیشتراشــتراک کننــده گان ازآنهــا نــام بــرده
شــده وانمــود گردیــده اســت کــه فعــا ویــا قبــا 
اســتعمال داشــته اســت شــده درقبــا جــداول ایــن

در مــورد احتمــال برگشــت و ترویــج دوبــاره
غــذا هــای مذکــور نظــر بــه حــوزه هــا تفــاوت
هــای دیــده میشــود .بطــور مثــال ،در حــوزه
شــمالی کشــور چانــس ترویــج زغــر کــه توســط
 89.5درصــد اشــتراک کننــده گان جــواب ارائــه
گردیــده تقریبــا  31مرتبــه بیشــتر از حــد اوســط
فعلــی  58.7کشــور اســت ( بــه ضمیمــه  17راپــور
عمومــی مراجعــه گــردد).

تولیــدات زراعتــی منشــاء نباتــی
خــاص مربــوط بــه افغانســتان
اشــتراک کننــده گان ســروی از یــک تعــداد نباتــات
افغانــی در هــر یکــی از کتگــوری غذا هــای فراموش
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راپــور ذکرگردیــده انــد .
محصــوالت زراعتــی مربــوط بــه هرکتگــوری کــه
حــد اقــل  10مرتبــه لســت گردیــده انــد عبــارت
از )1 :غلــه جــات و دانــه بــاب جــو و جــودر؛ )2
ریشــه هــا و تیوبــر شــلغم ،ملــی ســرخک ،لبلبــو
و ملــی ســفید؛  )3حبوبــات و باقــات دال ،لوبیــا و
باقلــی؛ و  )4ســبزیجات و میــوه هــا زردآلــو ،تــوت،
بامیــه ،عنــاب ،نــاک و آلــو .بــه دلیــل اهمیــت
مــواد خوراکــی در زنجیــره ارزش تولیــد ابریشــم
افغانســتان ،تــوت نیــز در لســت این ســروی شــامل
گردیــد؛ و خســته هــا و مســاله هــا زیــره ،پســته،
کنجــد و مــرچ ســبز .بــه مثابــه غذاهــای شــناخته
شــده غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده
لســت گردیــده انــد کــه غــذا هــای مذکــور بایــد
شــامل لســت ســمارت فــود آینــده مــورد بحــث و
توجــه قــرار گیرنــد.

دریافتــه هــای ســروی درمــورد
غذاهــای غیــر نباتــی
بــا درنظرداشــت اهمیــت فعلــی و تاریخــی
درقســمت تولیــد محصــوالت حیوانــی ،مــرغ و
ماهــی خصوصــاً بــرای بخــش ازمــردم محــروم
افغانســتان ،در ســروی مذکــور درمــورد غــذا هــای
فرامــوش شــده وکــم اســتفاده احتمالــی حیوانــی
نیــز معلومــات جمــع آوری گردیــده کــه ایــن
یــک تفــاوت خــاص در مقایســه بــا راپــور ســروی
هشــت کشــور حوزه آســیا و اقیانــوس آرام را نشــان
میدهــد کــه در آن تنهــا غــذا هــای فرامــوش شــده
وکــم اســتفاده دارای منشــاء نباتی ارزیابــی گردیده
اســت .چهــار کتگــوری از حیوانــات هــر یکــی
حیوانــات پســتان دار ،مــرغ هــای کالن و مــرغ
هــای آبــی ،پرنــدگان خــورد و ماهــی هــا شــامل
ســروی افغانســتان گردیدنــد (بــه ضمیمــه  2راپــور
عمومــی مراجعــه گــردد) .لســت هــر کتگــوری از

انــواع حیوانــات در حیــن ســروی مقدماتــی و اخــذ
معلومــات از متخصصیــن بخــش هــای وترنــری،
تغــذی و غــذا ترتیــب گردیــد.
غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده ازفامیــل
حیوانــات پســتاندار :در جریــان ســروی از اشــتراک
کننــده گان ســروی در مــورد حیوانــات پســتاندار
کــه طبــق قوانیــن اســامی حــال شــمرده
میشــوند و جــزء از غــذا هــای افغانهــا اســت در
مــورد موجودیــت و اســتعمال فعلــی گوشــت
حیوانــات پســتاندار هــر یکــی شــتر ،گاومیــش،
خرگــوش و آهــو پرســیده شــده اســت و برعــاوه
ســه نــوع ذکرشــده در مــورد پســتاندار دیگــر کــه
از گوشــت شــان اســتفاده میشــود نیــز پــرش بــه
عمــل آمــده اســت .
بلندتریــن اســتفاده در ســطح ملــی بــه خرگــوش
اهلــی و صحرایــی داده شــده اســت طوریکــه
حــدود  68.3درصــد اشــتراک کننــده گان گفتــه
انــد کــه در حــال حاضرحیوانــات مذکــور بحیــث
غــذا اســتفاده میشــوند ولــی بــا آن هــم اســتفاده
فعلــی آن نظــر بــه گذشــته بصــورت قابــل مالحظــه
کاهــش یافتــه اســت .اســتعمال گوشــت شــتر در
حــال حاضــر  53درصــد اســت در حالیکــه در
گذشــته اســتعمال آن  78درصــد بــوده اســت .
حیوانــات پســتاندار دیگرکــه در مــواد ممــد ســروی
نبــوده و توســط  10ویــا بیشتراشــتراک کننــده گان
راپــور داده شــده عبــارت از آهــو و بزهــای صحرائــی
میباشــند (بــه جــدول  13مراجعــه گــردد).
موجودیــت حیوانــات پستانداربادرنظرداشــت زون
هــای زراعتــی مختلــف فــرق میکنــد .موجودیــت
و اســتفاده از گوشــت شــتر وگاومیــش نظــر بــه
خرگــوش هــای اهلــی و صحرائــی بیشــتر حــوزوی
میباشــد .بطــور مثــال شــتر در حــدود  99درصــد
در حــوزه جنوبــی وبرعکــس بــه حــدود  7درصــد
در حــوزه شــرقی گــزارش شــده اســت (بــه ضمیمه
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بــه تعــداد کافــی موجــود میباشــند چانــس ترویــج
آن نیــز در همــان مناطــق بیشــتر اســت (بــه
ضمیمــه  19راپــور عمومــی مراجعــه شــود).

 18راپورعمومــی مراجعــه گــردد) .در راپورعمومــی
جــدول  19در مــورد احتمــال ترویــج دوبــاره
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده وضاحــت
داده شــده اســت .حیواناتــی کــه در بعضــی مناطــق

جدول شماره  :۱۳درجه بندی حیوانات پستاندار فراموش شده و کم استفاده ،حسب جواب اشتراک کننده گان
خسته باب ،دانه باب و مساله جات
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

خرگوش های
اهلی و
صحرایی

68.3

79.2

83.0

۲

شتر

53.0

75.6

79.2

۳

گاومیش

27.6

35.2

37.1
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۱

آهو

7

0.7

23

2.2

32

3.1

۲

بز وحشی

3

0.3

10

1.0

11

1.1

مرغ های کالن و مرغابی ها

درحالیکــه موجودیــت مــرغ هــای دشــتی از همــه
کمتریعنــی توســط  11.7درصــد اشــترک کننــده
گان لســت گردیــده اســت .در حــدود  60درصــد
ازاشــتراک کننــده گان اســتفاده از قــاز ،کیکــر و
مرغابــی را در حــال حاضــر بحیــث غــذا تائیــد
نمــوده انــد .کــدام نــوع دیگــر از مــرغ هــا خــارج از
لســت ترتیــب شــده توســط اشــتراک کننــده گان
راپــور داده نشــده اســت (بــه جــدول  14صفحــه
بعــدی مراجعــه شــود).

ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان در مــورد
موجودیــت مــرغ هــای کالن و مرغابــی هــا نیــز
معلومــات جمــع آوری نمــوده اســت کــه هــردو نوع
از ایــن پرنــده گان در بعضــی از مناطــق افغانســتان
و مناطــق آســیا بخــش مهــم غــذا مــردم را تشــکیل
مــی دهــد .مــرغ هــای کالن و مرغابــی هایکــه در
پرسشــنامه ســروی افغانســتان لســت گردیــده انــد
عبــارت انــد از -فیــل مــرغ ،مــرغ صحرائــی ،کیکــر،
شــترمرغ ،مــرغ آبــی و قــاز مــی باشــند .برعــاوه
اینهــا از اشــتراک کننــده گان ســروی در مــورد
موجودیــت انــواع دیگــر مربــوط همیــن خانــواده
کــه در لســت شــامل نبــوده انــد نیــز پرســش بــه
عمــل آمــده اســت .

مــرغ هایکــه در جــدول  15لســت گردیــده انــد
بیشــتر قابلیــت ترویــج را دارا میباشــند در حالیکــه
شــتر مــرغ و کیکــر بــه نســبت اینکــه اســتعمال
شــان در حــال حاضــر کــم میباشــد کمتریــن
احتمــال ترویــج را دارا میباشــند و شــاید هــم در
آینــده نیــز رشــد نکننــد (جــدول  ،21راپورعمومــی
دیــده شــود) .ترویــج اســتفاده دوبــاره از مــرغ هــای
کالن و مرغابــی هــا نظــر بــه مناطــق درزون هــا
متفــاوت میباشــد کــه جزئیــات آنــرا میتــوان در
ضمیمــه  21راپورعمومــی مشــاهده نمــود.

موجودیــت تمــام انــواع مــرغ هــا نظــر بــه گذشــته
کاهــش پیــدا نمــوده و بیشــتر از  81.9درصــد از
اشــتراک کننــده گان فیــل مــرغ را بــه حیــث غــذا
مــروج ایــن خانــواده خاطــر نشــان ســاخته انــد
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جدول شماره  :14درجه بندی مرغ های کالن و مرغ آبی ها حسب جواب اشتراک کننده گان لست شده در مواد ممد سروی و دیگر
مرغ های کالن و مرغ آبی ها
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

فیل مرغ

81.9

85.7

85.5

۲

مرغابی

76.0

83.7

83.4

۳

کیکر

64.6

71.4

71.1

4

قاز

61.1

68.1

70
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هیچ کدام

1

انــواع غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتعمال پرنــده گان کوچــک
در ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان ،مــورد
موجودیــت و اســتعمال پرنــده گان کوچــک کــه در
بعضــی از مناطــق بخــش مهــم غــذا هــا را تشــکیل
میدهنــد نیــز معلومــات جمــع آوری گردیــده
اســت .پرنــده گان کوچــک کــه در پرسشــنامه
ســروی افغانســتان لســت گردیــده انــد عبــارت از:
کبوتــر هــای اهلــی و صحرائــی ،خــروس صحرائــی،
کبــک و ســی سِ ــی میباشــند .همچنــان از اشــتراک
کننــده گان در مــورد انــواع دیگــر پرنــده گان کــه
شــامل لســت نیســتند ولــی در مناطــق ایشــان
دریافــت گردیــده و اســتفاده مــی گردند نیزپرســش
بــه عمــل آمــده اســت.
ازجملــه پرنــده گان کــه بییشــتر موجــود بــوده
واز گوشــت اشــن اســتفاده میشــود کبوتــر بــوده

اســت کــه  88.2درصــد از اشــتراک کننــده گان
ســروی انــرا تائیــد نمــوده انــد و در مقابــل پرنــده
کــه از همــه کمتــر قابــل دریافــت بــوده خــروس
صحرائــی گفتــه شــده اســت کــه تنهــا  13.8درصد
اشــتراک کننــده گان موجودیــت آنراتائیــد نمــوده
انــد .در عیــن حــال حــدود  80درصــد از جــواب
اشــتراک کننــده گان موجودیــت کبوتــر صحرائــی
و کبــک را در حــال حاضــر تائیــد نمــوده انــد ،در
حالیکــه موجودیــت ســی ســی توســط  58درصــد
از اشــتراک کننــده گان راپــور داده شــد اســت .
طبــق راپورخــروس صحرائــی و ســی ســی هــردو
نســبت بــه گــذ شــته کاهــش یافتــه انــد .پرنــده
گان خــورد دیگــر کــه توســط  10و یــا بیشــتر از
اشــتراک کننــده گان راپــور داده شــده انــد عبــارت
از گنجشــک خانگــی ،بودنــه و شــارو بودنــد (بــه
جــدول  15مراجعــه شــود).

جدول شماره  :15درجه بندی پرنده گان کوچک حسب جواب اشتراک کننده گان ،لست شده در مواد ممد سروی و دیگر
پرنده گان خورد
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

کبوتر

88.2

85.9

84.5

۲

کبک

84.6

91.4

91.0

۳

قمرری (فاخته)

83.1

80.7

79.4

4

بودنه (سی سی)

58.0

68.9

70.3
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1

گنجشک خانگی

19

1.8

21

2.0

21

2.0

کالغ (زاغ
ماده)

15

1.4

18

1.7

18

1.7

مینا (شارو)

12

1.2

13

1.2

13

1.2
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ماهــی تــراوت و ماهــی آب ســرد در ردیــف دوم
ازلحــاظ موجودیــت و اســتفاده قرارگرفتــه اســت .
ماهــی هــای تیالپیــا و پشــک ماهــی از جملــه
ماهــی هــای انــد کــه در ردیــف پائیــن قــرار داشــته
انــد ،در حالیکــه اســتعمال ماهــی نــوع بانگــوس
بحیــث غــذا توســط  43.6درصــد اشــتراک کننــده
گان راپــور داده شــده اســت .بــه اســاس ارقــام
ســروی معلــوم گردیــده کــه اســتعمال تمامــی
انــواع ماهــی هــا نظــر بــه گذشــته کاهــش یافتــه
اســت .انــواع ماهــی هــای دیگــری کــه در لســت
مــواد ممــد ســروی شــامل نبوده و توســط اشــتراک
کننــده گان ســروی گــزارش شــده انــد شــامل
 شــیر ماهــی بــوده کــه بعــد از تدقیــق معلــومگردیــد کــه ماهــی بانگــوس و شــیر ماهــی هــر دو
عیــن نــوع میباشــند .شــیرماهی به نســبت داشــتن
طعــم خــوب و اســتخوان هــای نــرم بیشــتر مــورد
پســند مــردم بــوده و شــیرماهی بــا ماهــی هــای
گــراس و پشــک ماهــی قرابــت نزدیــک داشــته و
بانگــوس در ردیــف ســوم از لحــاظ موجودیــت و
اســتفاده توســط اشــتراک کننــده گان ســروی
گــزارش گردیــده و هــم در لســت انــواع دیگــر
ماهــی هــا ازنــام شــیرماهی یــاد آوری شــده اســت
کــه خــود داللــت بــر اســتعمال بیشــتر شــیر ماهــی
یــا بانگــوس ماننــد ماهــی گــراس و تــراوت دارد .

چانــس ترویــج و یــا تکثیــر دوبــاره پرنــده گان
مذکــور بــه موجودیــت آنهــا ارتبــاط مــی گیــرد
طوریکــه چانــس ترویــج اســتفاده کبوتــر و کبــک
بیشــتر بــوده در حالیکــه چانــس ترویــج اســتفاده
خــروس وحشــی کمتــر تلقــی شــده اســت (جــدول
 23راپــور عمومــی دیــده شــود)  .همچنــان  
طوریکــه در ضمیمــه هــای  22و  23راپــور عمومــی
ذکــر گردیــده اســت ،موجودیــت و احتمــال ترویــج
و تکثیــر هریــک از پرنــده گان نظــر بــه مناطــق در
زون هــای زراعتــی متفــاوت میباشــد.

انــواع غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتعمال مربــوط انــواع ماهــی هــا
در هنــگام مطالعــات ابتدایــی کــه بــا مــرور اســناد
و راپــور هــای برنامــه هــای تمویــل کننــده گان
پــروژه هــا صــورت گرفتــه ،نشــان مــی دهــد کــه
عالقــه منــدی بــه پــرورش و تولیــد ماهــی هــا در
کشــور و بخصــوص در والیــات جنوبــی در ایــن
اواخــر بیشــتر گردیده اســت .بــه همیــن ملحوظ در
ســروی ســمارت فــود آینــده افغانســتان یــک بخش
بــرای ماهــی هــا نیــز مختــص گردیــد و شــامل
لســت ســوالنامه ســروی گردیدنــد .در ســروی
افغانســتان  5نــوع از ماهــی هــا شــامل -تــروت
ماهــی هــای آب ســرد ،گــراس و مــا هــی هــای
آب گــرم ،تیالپیــا ،ماهــی گربــه و نــوع بانگــوس در
لســت مــواد ممــد ســروی شــامل گردیــده وبرعالوه
از اشــتراک کننــده گان خواســته شــده تــا در مــورد
ســایر انــواع کــه در لســت شــامل نیســتند و آنهــا
در مــورد اســتفاده و موجودیــت شــان معلومــات
دارنــد ،را نیــز ارائــه کننــد .

چانــس ترویــج و تکثیــر ماهــی بانگــوس بــه
اســاس جــواب  62.6نــزد اشــتراک کننــده گان
بیشــتر اســت و میتــوان آنــرا در سیســتم آبــزی
پــروری (پــرورش ماهــی) شــامل ســاخت .ماهــی
تــراوت وماهــی آب ســرد بــا درنظــر داشــت 57.2
درصــد جــواب اشــتراک کننــده گان از نقطــه
نظــر برگشــت و زرع در ردیــف دوم قــرار داشــته
در حالیکــه پشــک ماهــی از جملــه ماهــی هــای
میباشــد کــه چانــس ترویــج و کشــت آن از همــه
کمتــر گــزارش شــده اســت .تکثیــر ماهــی هــا در

بــه اســاس راپــور ســروی ،ماهــی گــراس و ماهــی
آب گــرم کــه  50.8درصــد اشــتراک کننــده گان
تائیــد نمــوده انــد از جملــه ماهــی هــای هســتند
کــه از آنهــا بیشــتر بحیــث غــذا اســتفاده میشــوند .
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بــرای معلومــات بیشــتر در ایــن مــورد بــه ضمیمــه
 24و  25راپــور عمومــی مراجعــه شــود.

حــوض هــای آب ،چشــمه هــا و دریــا هــا نظــر
بــه آب و هــوای مناطــق افغانســتان فــرق میکنــد،

جدول شماره  :16درجه بندی ماهی ها حسب جواب اشتراک کننده گان ،در مواد ممد سروی و لست شده دیگر
ماهی
شماره

NUS

حال حاضر
فریکوینسی

زمان والدین
فیصدی

فریکوینسی

زمان نیاکان

فیصدی

فریکوینسی

فیصدی

۱

ماهی آب گرم

50.8

54.0

53.1

۲

ماهی آب سرد

50.5

58.8

47.7

۳

بانگوس

43.6

47.1

47.0
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شیر ماهی
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4.1

غذاهــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده خــاص منشــاء حیوانــی کــه
درلســت مــواد ممــد ســروی گنجانیده
نشــده بــود
بعضــی از حیوانــات افغانــی کــه در مــواد ممــد
ســروی گنجانیــده نــه شــده بودنــد و توســط
اشــتراک کننــده گان ســروی از آنهــا نــام بــرده
شــده بــا لســت مکمــل آن در جــدول  26راپــور
عمومــی ذکــر گردیــده اســت و همچنان شناســایی
انــواع حیوانــات کــه توســط خــود اشــتراک کننــده
گان ســروی  ،ارائــه گردیــده نیــز قابــل ازرش
میباشــند کــه درج آن در ایــن راپــور امــر الزمــی
مــی باشــد .لســت غذاهــا بــا منشــاء غیــر نباتــی
مذکورکــه توســط  10و یــا بیشــتر از اشــتراک
کننــده گان راپــور داده شــده انــد ،در جــداول
قبلــی ایــن گــزارش نشــان داده شــده انــد .
انــواع از غذاهــا بــا منشــاء غیــر نباتــی کــه حــد
اقــل توســط  10اشــتراک کننــده راپــور داده
شــده عبــارت انــد از )1 :حیوانــات پســتاندار آهــو
و بزهــای دشــتی ،کــه در گذشــته هــا بــه تعــداد
بیشــتز موجــود بــوده و ممکــن اســت بــه حیــث
غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده انــرا

6.9

6.6

69

6.6

مــورد توجــه قــرار داد )2 .مــرغ هــای کالن و مــرغ
هــای آبــی _ هیــچ کــدام؛  )3گنجشــک خانگــی،
کالغ  ،قمــری (نیــز در مــواد ممــد ســروی ذکــر
شــده بــود) ،شــارو؛ و  )4ماهــی هــا ،شــیر ماهــی یــا
بانگــوس هــا قســمیکه قبــا تذکــر گردیــد .

پیشــنهادات بــر اســاس یافتــه هــای
ســروی ســمارت فــود آینــده
تیــم تحقیقاتــی  FSFبــرای درک بهتــر و ادغــام
 NUSشناســایی شــده در سیســتم غذایــی
کشــور و اســتفاده کامــل از ظرفیــت آن بــرای
بهبــود وضعیــت امنیــت غذایــی و تغذیــه کشــور،
پیشــنهادات ذیــل را ارایــه مــی دارد.
 .1یــک ارزیابــی دقیــق ومفصــل در مــورد 39
 NUSگیاهــی و  NUS 19غیــر گیاهــی در والیــات
کــه وجــود آنهــا بــه عنــوان  NUSگــزارش شــده
اســت انجــام شــود ،کــه ایــن کار درک متمرکــز
و معقــول تــری از کشــاورزی در قســمت اقلیــم،
بازاریابــی و زیربناهــا بــرای تولیــد آینــده ایــن
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده ایجــاد
خواهــد کــرد .
 .2بــر اســاس اکثریــت پاســخ هــا در ســروی
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ســمارت فــود آینــده ،ســه  NUSبالقــوه شناســایی
شــد .بایــد تــاش شــود تــا اولویــت ادغــام ایــن
ســه  NUSبالقــوه در پالیســی هــا و برنامــه هــای
عملیاتــی مربوطــه بــرای افزایــش تولیــد ،ذخیــره
ســازی ،توزیــع و ترویــج بــرای اســتفاده گســترده
قــرار گیــرد .ایــن ســه  NUSعبــارت انــد از:

 .3افغانســتان بایــد بــا کشــورهایی کــه غذاهــای
خــود را بــا موفقیــت شناســایی کــرده انــد و از قبــل
برنامــه هایــی را بــرای تولیــد و مصــرف آن آغــاز
کــرده انــد از نزدیــک کار کنــد و از تجــارب آنهــا
اســتفاده کنــد .بــا توجــه بــه معلومــات و دانــش
محــدود در مــورد  FSFدر سراســر جهــان ،شــریک
ســاختن تجــارب و درســهای آموختــه شــده و
داســتانهای موفقیــت در مــورد ادغــام و اســتفاده
 NUSدر سیســتمهای غذایــی محلــی یــک امــری
حیاتــی پنداشــته میشــود.

 )1ارزن ایتالیایــی ( :)Foxtail milletارزن
ایتالیایــی در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک غــذا
فرامــوش شــده و کــم اســتفاده کــه مصــرف و
اســتفاده از ایــن نــوع نبــات از نســل هــای قبــل
کاهــش یافتــه اســت ،در اقلیــم بارانــی رشــد و نمــو
خوبــی دارد وبــرای هــدف دوگانــه -دانــه بــرای
مصــرف انســان و علوفــه بــرای حیوانــات و همچنان
ارزش غذایــی بــاال و غنــی از عناصــر کــم مصــرف،
فایبــر و انتــی اکســیدانت را دارا مــی باشــد .

 .4مشــارکت و همــکاری بیــن ادارات دولتــی،
نهادهــای کمــک کننــده ،ســازمان هــای توســعه ای
بــه ویــژه ســازمان ملــل متحــد در درک اهمیــت
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده بــرای از
بیــن بــردن گرســنگی و ارزش آن بــرای دســتیابی
بــه اهــداف برنامــه  2030 SDGsدر افغانســتان و
خــارج از کشــور بســیار مهــم اســت.

 )2عــدس ( :)Lentilsعــدس یــا دال منجــو در
حــال حاضــر بــه عنــوان یــک غــذا فرامــوش شــده
و کــم اســتفاده کــه مصــرف و اســتفاده از ایــن
نبــات از نســل هــای قبــل کاهــش یافتــه اســت ،در
ابتــدا از کشــورهای دیگــر بــه افغانســتان وارد مــی
گردیــد .در آب و هــوای بارانــی تولیــد مــی شــود،
و منبــع غنــی پروتیــن مــورد اســتفاده در خــوراک
هــای افغانســتان اســت .

محدودیــت هــا و مشــکالت ســروی
ســمارت فــود آینــده در افغانســتان
تیــم تحقیقاتــی  FSFدر افغانســتان محدودیــت
هــای زیــر را در جریــان انجــام ســروی در 34
والیــت کشــور شناســایی کــرده اســت.
 .1جمــع آوری معلومــات ســاحوی ایــن ســروی در
اوج فصــل زمســتان در افغانســتان (جــدی -دلــو)
انجــام شــد ،کــه بــه دلیــل بــارش بــرف ســنگین
در برخــی از والیــت هــا مشــکالت دسترســی بــه
بعضــی از ســاحات ایجــاد کــرد.

 )3ماهــی بانگــوس (شــیر ماهــی) :بطــور
معمــول در بســیاری از کشــورهای آســیایی قابــل
اســتفاده میباشــد ،و توانایــی زنــده مانــدن در
فضاهــای محــدود و تنــگ را دارنــد ،بــه راحتــی
در فــارم هــای پــرورش ماهــی از جملــه بندهــای
ماهــی آب گــرم افغانســتان کــه در حــال گســترش
هســتند پــرورش یابــد .ارزش غذایــی ایــن نــوع
ماهــی بســیار زیــاد اســت کــه میتوانــد مــواد
و عناصــر غذایــی اساســی را بــه رژیــم غذایــی
افغانســتان اضافــه کــرد.

 .2بــا در نظرداشــت مســایل فرهنگــی و اجتماعــی
افغانســتان مصاحبــه بــا مــردان بــرای مصاحبــه
کننــده گان زن بلخصــوص در مناطــق روســتایی
کــه تمرکــز اصلــی ایــن ســروی نیــز بــوده ،دشــوار
بــود .از ایــن خاطــر مشــارکت زنــان در ایــن ســروی
بــه دلیــل عــدم دسترســی ســروی کننــده گان زن
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در برنامــه کمتــر از حــدی قبــا برنامــه ریــزی
شــده بــود.
 -3برخــی از ولســوالی هــای والیــت هــای انتخــاب
شــده بــرای ایــن ســروی بــه دلیــل نگرانــی هــای
امنیتــی بــا وجــود ســهیم ســاختن مــردم محلــی
بــه عنــوان ســرویران ،غیرقابــل دسترســی بودنــد.

نتیجه گیری
غذاهــای فرامــوش شــده و کــم اســتفاده ( )NUSکــه
از نظــر مــواد مغــذی غنــی ،مقــاوم در برابــر آب و هوا،
اقتصــادی و قابــل دســترس یــا در منطقــه ســازکار
و قابــل تطبیــق باشــد ،بــه حیــث ســمارت فــود
آینــده افغانســتان ( )Future Smart Foodدر نظر
گرفته شــوند .بیشــترین تولیــدات زراعتی افغانســتان
از زمیــن هــای بــه دســت مــی آیــد کــه کمتــر از 12
درصــد از کل زمیــن هــای زراعتــی و قابــل زرع را
تشــکیل میدهنــد و ازجملــه مناطــق قابــل زرع 40
درصــد ان آبــی و  60درصــد للمــی تشــکیل می دهد
کــه توســط آب بــاران آبیــاری میشــوند .بــا گســترش
تولیــدات و اســتفاده از چراگاهــا و جنگلهــا بــرای
پــرورش حیوانــات و شــامل ســاختن محصــوالت آنها
بــه حیــث غــذا هــای فرامــوش شــده وکــم اســتفاده
در جمــع ســمارت فــود آینــده میتوانــد باشــد .تقریباً
 50درصــد تولیــدات محصــوالت را افزایــش دهنــد و
فشــار را بــاالی  12درصــد منابــع تولیدی افغانســتان
کــه زمیــن هــای زراعتــی اســت ،کاهــش دهــد .ایجاد
تغیــر و تنــوع در تولیــد ،بــا شــامل کــردن غــذا هــای
فرامــوش شــده و کــم اســتفاده و کشــت محصــوالت
فرعــی همزمــان بــا نباتــات اصلــی (انترکراپینــگ)
ممکــن اســت تــا تولیــد را الــی  4.66میلیــون هکتــار
از زمیــن هــای قابــل کشــت للمــی افزایــش دهــد.

انــد ،ضــرورت بــه تحقیقــات بیشــتر در مــورد دانــش
موجــود و مــورد نیــاز زراعتــی و تخصــص داخلــی
جهــت تولیــد و توزیــع غذاهــای فرامــوش شــده و کم
اســتفاده جهــت اســتفاده داخلــی بــوده و یــا تولیــد
آنهــا بــا میــزان بیشــتر بــا درنظرداشــت ســازگاری
آنهــا بــا محیــط و اقتصــادی بــودن غــذا هــا میباشــد .
جهــت تولیــد انــواع ماهــی هــای که شــامل غــذا های
فرامــوش شــده و کم اســتفاده میباشــند ،ضــرورت به
ارزیابــی اساســات تخصصــی بیشــتر نیــاز حــس مــی
گــردد .ازاینــرو بهتــر خواهــد بــود تــا جهــت شــامل
نمــودن ســمارت فــود آینــده افغانســتان دربرنامــه
ملــی جامــع اولویــت توســعه زراعــت و کشــاورزی و
برنامــه اولویــت ملــی كشــاورزی یــک ارزیابــی بخــش
هــای تخصصــی موجــوده و چالــش هــای ممکنــه آن
صــورت گیــرد.

برعــاوه موجودیــت ظرفیــت هــای خوب در قســمت
اولیــت بنــدی غــذا هــای فرامــوش شــده و کــم
اســتفاده کــه در ایــن ســروی مشــخص گردیــده
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