وُشتً کزیم پُپل

َضیعت مالذاری در افغاوستان
زعّظ  % ۸۰هؽظم اكـاًكتاى تَ ؾؼاػت ّهالعاؼی انتـال ظاؼًع .ؾیاظٍ تؽتیَ هالعاؼی ظؼ هؽیَ خات تْقظ ؾًاى
تپیم تؽظٍ هینْظ  .صاف کاؼی پهن تاؼ قاضتي ّ تاكتي هالیي گلین ًگِعاؼی گاّ ّ تْلیع لثٌیات زلاظت زیْاًات
کاؼ ؾًاى اقت .تْلیع هسصْالت ظاهعاؼی ًَ تٌِا ؾًعگی ؼّقتایاى ؼا تپیم هیثؽظ تلکَ ًیاؾ هٌعی نِؽُا ؼا تکویل
هی ًوایع .تٌاػاً ظاهعاؼی یک نـل ّ تطم تؿؼگ اؾ اهتصاظ اكـاًكتاى ؼا تهکیل هیظُع  .تعیي هٌظْؼ ظؼ عی
تیهتؽ اؾ  ۴۰قال ظّلت ّقاؾهاًِای هؽتثظ کهاّؼؾی ظؼ اصالذ ًكل  ،تؽتیَ زیْاًات ّ تِیَ لثٌیات صسی
تؽًاهَُای ظانتَاًع  .ظؼ ّؾاؼت ؾؼاػت هؼٌیت تٌام هالعاؼی ّخْظ ظاؼظ .ظؼ تست اظاؼٍ ّهٌدوٌت ایي اظاؼٍ
تیواؼقتاًِای زیْاًی ّ هعیؽیتِای ّاکكیي قاؾی كؼالیت ظاؼًع  .ایي تیواؼقتاًِا ظؼ اکثؽ ّالیات اكـاًكتاى كؼال
اًع .ظؼ هاٍ ظقوثؽ قال  ۲۰۰۳قاؾهاى ؿػائی خِاى اّلیي قؽ نواؼی ظاهعاؼی ؼاظؼ اكـاًكتاى اخؽا ًوْظ  .ایي
پژُّم ظؼ ۳۷۶۰۰هؽیَ کَ ظاؼای ۳هیلْى ًلْـ تْظ صْؼت گؽكت ُ .ؿیٌَ ایي تسویوات کَ هثلؾ ۳۸۰۰۰۰
ظالؽ هی گؽظیع تْقظ ظّلت ایتالیاپؽظاضتَ نع .ظؼ ًتیدَ اثثات گؽظیع کَ اصالذ قاؾی زیْاًات اكـاًكتاى عْؼ
عثیؼی هعت  ۱۰یا تیهتؽ قال ؼا ضؽّؼت ظاؼظ .ػلت کن نعى زیْاًات ظؼ اكـاًكتاى ضهکكالی ُا ّخٌگِای
چٌعیي قالَ تْظٍاقت .ظؼ قال  ۲۰۰۳اكـاًكتاى ظاؼای  ۳٫۷هلیْى گاّ ۸٫۸ ،هیلْى گْقلٌع ۷٫۳،هیلْى تؿ۱٫۶ ،
هیلْى هؽکة ۱۸۰۰۰۰ ،انتؽ ۱۴۰۰۰۰ ،اقپ ۱۲٫۲ ،هیلْى هؽؽ هؽؿاتی كیل هؽؽ ّکْک ؾؼی ظانت .کثؽت
گاّ گْقلٌع اقپ ظؼنوال اكـاًكتاى ،پؽًعگاى ظؼ صلسات هؽکؿی ،گاّهیم ظؼ خالل آتاظ ،ؿژگاّ ظؼ ّالیت
تعضهاى ًكثت تَ قایؽ ًواط اكـاًكتاى ؾیاظٍ هیتانع .کْچیِا هالیکیي % ۷۴٫۶گْقلٌع  ۵۱٫۹%تؿ ّ  ۱%گاّ
اكـاًكتاى هی تانٌع.

اٌمیت مالذاری در رشذاقتصادجامعً افغاوی
پؽّؼل هالعاؼی ظؼ اهتصاظ اكـاًكتاى اؾ اُویت ضاو تؽضْظاؼهی تانع  .صاظؼات پْقت ،ؼّظٍ ،پهن یکی اؾ
اهالم هِن صاظؼاتی ایي کهْؼ ؼا تهکیل هیظُع  .هثل اؾ خٌگ  ۶۶كیصع صاظؼات اكـاًكتاى ؼا هسصْالت
ؾؼاػتی تهکیل هیظاظ  .اؾ خولَ هسصْالت ًثاتی  ۵۰كیصع ّ هسصْالت زیْاًی  ّ ۱۶%هسصْالت پهن ۱۰
%ایي صاظؼات ؼا تهکیل هیظاظ  .ػْایع هسصْالت ؾؼاػتی هثل اؾ خٌگ  ۱۱۵هلیاؼظ اكـاًی ّ پف اؾ خٌگ
 ۱۱۸هلیْى ظالؽ گؽظیعٍاقت تؽ ضالف ّاؼظات  ۶۱۶هلیْى ظالؽ گؽظیعٍاقت .ظؼیي صْؼت اكـاًكتاى  ۲٫۳تیلْى
ظالؽ ظتت یا هوؽّض هیگؽظظ  .ظؼ عْل تاؼیص تهؽی تانٌعگاى ایي کهْؼ اؾ زیْاًات ًَ تٌِا توٌظْؼ گْنت تلکَ
توواصع پْقت ،پهن ،لثٌیات ،تؽاًكپْؼت ،کهاّؼؾی ،ضؽیعّكؽّل ،قپْؼت ّؿیؽٍ هْؼظاقتلاظٍ هؽاؼ ظاظٍاًع .
گْنت زیْاًات ظاؼای عؼن ّهؿٍ ضاو هیتانع  .گْنت ظاؼای اهیٌْ اقیعُای ضؽّؼی تْظٍ کَ ظؼ ؼنع ًّوْ
تعى ّهـؿ اًكاى زایؿ اُویت هیتانع  .اكـاًكتاى ظؼ قالِای  ۱۹۹۰-۱۹۹۵زعّظ  ۲۲هیلْى گْقلٌع  ۳٫۶هلیْى
گاّ  ۸٫۹هلیْى تؿ ظانت .ظؼ عی قالُای ضهًْت ّ ضهک قالی تْلیع گْقلٌع ،گاّ ّقایؽ زیْاًات گؽاف
قؼْظی ؼا پیوْظٍاقت  .ظؼ صْؼتیکَ ػللچؽُای ضهک نعٍ ظاهٌَُای ٌُعّکم ظّتاؼٍ ازیا گؽظظ قازَ ػللچؽ
ظّتاؼٍ تَ ۳۱هلیْى ُکتاؼ یؼٌی  ۴۹%ضْاُع ؼقیع  .کَ توؽیثاً ًصق ضاک ؼا تهکیل هیظُع  .عثن اؼؾیاتی
هتطصصیي کهاّؼؾی اكـاًكتاى گٌدایم ۳۱۰هیلْى زیْاى ؼا ظاؼظ .یؼٌی  ۱۱۰هیلْى گاّ صع هیلْى گْقلٌع
۱۰۰هیلْى قایؽ زیْاًات ّپؽًعگاى ؼا ظاؼظ .پف اؾ قال  ۲۰۰۲قاؾهاًِای USAID ; UNDP, WORD
 ّ BANK.NGOSقاؾهاًِای کهْؼُای اقالهی تالل ّؼؾیعى تا تِثْظ ظؼ ّضغ کهاّؼؾی ّ هالعاؼی
تیاّؼًع  .ظّ اًدیْ ظؼ تطم زیْاًات ّ  ۴۰اًدیْ ظؼ تطم هؽؿعاؼی كؼالیتِای ؼا اًدام ظاظًع کَ ثوؽ تطم
تْظٍاقت.

تغذیً حیُاوات در افغاوستان
ؿػای زیْاًات ػثاؼتٌع اؾ تؽگ قاهَ ّ تطن ؿلَ خات گٌعم خْ خْاؼی خْظؼ ػلْكَ خات اػن اؾ تؽگ ّقاهَ ّتطن
اؼؾى تاخؽٍ نازل لثلثْ ؼنوَ نثعؼ غؼت خْاؼ زثْتات [كاهیل لیگْم] لْتیا ًطْظ هال نلتل ناضل ،کلْل
پتک ،ػعـ هوپلی ّتؼعاظ اؾ قثؿٍ ُا تؽگ قاهَ ّؼیهَ گیاُای عثیؼی هی تانع .ظُواًاى هكوت هْؼظ ًیاؾ ًثات ؼا
تؽای ضْظ ًگَ ظانتَ تاهی ؼا تَ زیْاًات ضْظ هی ظُع .هثالً خْاؼ ظاًَ آًؽا ظُواى تؽای ضْظًگِعانتَ قاهَ ّتؽگ
آًؽا تَ زیْاًات هی ظٌُع .ػالٍّ تؽایي زیْاًات ضؽّؼت تَ کلكین ًوک ّیتاهیي ُا ّاًؿاین ُا ظاؼًع .زیْاًات
اُلی ظؼ اكـاًكتاى هعت ظٍ هاٍ اؾ چؽاگاٍ ُا عثیؼی تـػیَ هیعاؼًع .ظؼ ظّ هاٍ کَ قؽها نعیع هیثانع الؾم اقت
ظُواًاى ضْظ ؿػا زیْاًات ضْیهؽا تِیَ ظاؼًع .تِتؽیي ؿػا تؽای زیْاًات ًهطْاؼ کٌٌعٍ ّ نیؽ ظٍ ؼنوَ هی
تانع.تعیي هٌظْؼ ظُواًاى ؿػای ؾهكتاًی زیْاًات ؼا اؾ هطلْط ؼنوَ ّ قایؽ ػلْكَ خات هیكاؾًع کَ تٌام تیعٍ ّ
قایلح گلتَ هیهْظ.ظؼ کهْؼُای پیهؽكتَ ؿػا ،قایلح ً،وکیات ّ ّیتاهیٌِای زیْاًات ؼا کوپٌی ُای هتدؽب تغْؼ
صسی تا گؽاًتی ّ ًْؼم تْلیع هی ًوایٌع .تعیي تؽتیة هالعاؼاى ػْایع ضْب تعقت هی آّؼًع.هثالًیک گاّ اكـاًی تا
تـػیَ ّخای ضؽاب ظؼیک قال ۱۷۰۰لیتؽ نیؽ هی ظُع ظؼ زالیکَ یک گاّ ظًواؼکی ۹۰۰۰لیتؽ نیؽ هی
ظُع.ظًواؼک هثلؾ ۵۵هلیاؼظ کؽّى یا یک هلیاؼظ ظالؽ ظؼ قال اؾ ظؼک صاظؼات نیؽّ هسصْالت آى تعقت هی
آّؼظ.

علفچز َوُعیت آن
اكـاًكتاى ظاؼای  ۳۰هلیْى ُکتاؼ ؾهیي ػللچؽ هیتانع کَ  ۴۷كیصع زصَ ضاکؽا تهکیل ظاظٍاقت .ظاهٌَُای
کٍْ ٌُعّکم چؽاگاٍ عثیؼی ّظایوی ؼا تهکیل ظاظٍاقت .صْؼت اقتلاظٍ اؾ چؽاگاُای اكـاًكتاى تعّ ًْع اقت.
چؽاگاٍ هالعاؼاى ّ کْچیُا .کْچی ظؼهْقن گؽها تا زیْاًات ضْیم تَ چؽاگاٍ ظاهٌَُای ٌُعّکم هكکي گؿیي
گؽظیعٍ ّ ظؼ ؾهكتاى تَ پاکكتاى یا ٌُع هیؼًّع .ػللچؽُای اكـاًكتاى ظؼ تست هْاظثت ظّلت هؽاؼ ًعانتَ ُوَ
قالَ تْقظ هالعاؼاى هسلی هْؼظ اقتلاظٍ هؽاؼ هیگیؽظ .تٌاّب ؾؼاػتی ظؼیي ػللچؽُا ّخْظ ًعانتَ كاهع کٌتؽّل
هیتانع .چؽا هلؽط ّ للوی کاؼی تاػث اؾظیاظ كؽقایم ضاک ظؼیي کهْؼ گؽظیعٍاقت .ظؼ اكـاًكتاى چؽا اؾ اّل
تِاؼ نؽّع نعٍ ظؼ هاٍ ػوؽب ضتن هیگؽظظ کَ تؼضاً ظؼ هاٍُای قٌثلَ هیؿاى ّػوؽب ههکالت چؽا ّخْظ ظاؼظ.
ظؼ کهْؼُای پیهؽكتَ چؽا گاُا ظؼ کٌتؽّل هؽاؼ گؽكتَ ظّلت یا هالعاؼاى قازَ چؽا ؼا تَ چٌع هكوت توكین
هیًوایٌع یؼٌی چؽا تِاؼی تاتكتاًی ّضؿاًی .یؼٌی ُوَ چؽا ؼا تَ یک ؾهاى هْؼظ اقتلاظٍ هؽاؼًوی ظٌُعُ .کػا
تطن ًثاتات هْؼظ ًظؽ ّ کْظؼا تا آى ػالٍّ هیکٌٌعًْ .ػیت ًثات ّهوعاؼ چؽا هكتویواً تاالی ّؾى زیْاًات تاثیؽ
ظاؼظ .چؽا تؿ کٍُْا ،چؽا گْقلٌع گاّ ظؼ ظاهٌَُای کُْا ّ انتؽ ظؼ ظنتِا هٌاقة هیتانع .اقتلاظٍ اؾ تیاتاى
ؾاؼُا تؽای چؽا ًاهٌاقة اقت.ظؼ صْؼت چؽا تَ صسؽا ضهک هثعل هی گؽظًع.

تزبیً گاَ
ایي زیْاى ظؼتوام قازات اكـاًكتاى ّخْظ ظاؼظ .ؾیاظتؽیي ًلْـ ایي زیْاى ظؼ ّالیات كؽاٍ خْؾخاى ّالیت
ًْؼقتاى تعضهاى ّتطاؼ هیتانع .اًْاع گاُّای اكـاًكتاى ػثاؼتٌع اؾ گاّ کاتلی ،هٌعُاؼی ،ؿژگاّ تعضهاًی،
کٌؽی ،ناى ضي قؽی ،قیتاًی ّاؾ گاُّای ضاؼخی ًیْ خؽقی ُلكتْى ،كؽیكیي ّ تؽاى قْیف هیتانع .گاُّای
هٌعُای ّ قیكتاًی ظاؼای زكاهت هْی ّکٌؽی ظاؼای خكاهت الؿؽ هیتانع .ظؼ اكـاًكتاى گاّؼا تَ هواصع گْنت،
نیؽ ،کاؼ ّ ،اًتواالت اقتلاظٍ هیًوایٌع .ػالٍّ تؽآى گاّ ظاؼای هسصْالت كؽػی هیتانع کَ ظاؼای اؼؾل
اهتصاظی هیتانع .هسصْالت كؽػی گاّ ػثاؼتٌع اؾ پْقت ،کْظزیْاًی ،اقتطْاى آى هیتانع .کیلیت پْقت ًیؿ
خؿ هیوت گاّ اقت .پْقت گاّ  ۸-۱۰ظؼ صع هیوت گاّ ؼا ّ پْقت گْقالَ  % ۱۵-۲۰هیوت گْقالَ ؼا ظؼ تؽ
هیگیؽظ .گْنت گاّ ظاؼای عؼن لػیؿ ّ ظاؼای اهیٌْاقیعُای ضؽّؼی هیتانع .هؼوْالً گاُّا توواصع گْنت ّ
نیؽ تؽتیَ هینًْع .اؾ خٌف ًؽ آى توواصع هطتلق اقتلاظٍ هیًوایٌع .ظؼاكـاًكتاى تا اکٌْى گاّظاؼی تهکل كٌی
تٌكثت ػعم اهٌیت ّکوثْظ تؽم عْؼ کل هؽّج ًگؽظیعٍاقت .ظاؼای قَ ًْع گاّ یؼٌی ّعٌی ،گاّ هیمّ ،
ؿژگاّ هیتانع .ظؼ عی  ۳۵قال ّؾاؼت ؾؼاػت اكـاًكتاى تا ُوکاؼی قاؾهاًِای ؾؼاػتی خِاى تسویوات ظؼ
هْؼظ ًكل گیؽی گاُّای ضاؼخی تا گاُّای اكـاًی اخؽا ًوْظٍاقت ّلی ظؼ هْؼظ گاّ گْنتی عْؼ الؾم کعام
پؽّژٍ ؼّی ظقت ًعانتَاقت .ظؼ نؽایظ صلسات هؽکؿی اكـاًكتاى گاُّای خؽقی ّ ُْلكتْى ًتیدَ هثثت
ظاٍاقت .ظؼ عی ایي قالِا تَ ُؿاؼاى گاّ اكـاًی تا قپؽم گاّ ُلكتْى الواذ گؽظیعٍاقت .ظؼ هتثاهی قازات
اكـاًكتاى کَ ُْای گؽم ظاؼظ تؽتیَ گاّ زاصالت ًچٌعاى ضْب ظاظٍاقت .ظؼ نؿایظ  ۴۰-۴۵ظؼخَ زؽاؼت
زیْاًات هوعاؼ ؾیاظ ّؾى ضْظؼا هیتاؾظ .ظؼ چٌیي نؽایظ ظؼ صْؼت کَ آب كؽاّاى تانع تؽتیَ گاّ هیم هٌاقة
اقتّ .اگؽکوثْظ آب تانع الؾم اقت ظؼ هْؼظ تعقت آّؼظى ًكل اصالذ نعٍ ّعٌی پژُّم صْؼت گیؽظ .ظؼ
کهْؼُای قکٌٌعاّی یک هالعاؼ تا ظًّلؽ کاؼگؽ  ۴۵۰-۵۰۰گاّ ؼا تؽتیَ ًوْظٍ ظؼقال ۲-۵هلیْى لیتؽ نیؽ تعقت
هیآّؼًعُ .ؽ گاّ ظؼ قال ۹۰۰۰لیتؽ نیؽ هیظُع .ػلت آى ُْای قؽظ ًكل ضْب ،ظاظى ؿػای هکلی اؾ هثیل
ػلْكَ خات تطوؽ نعٍ اًْاع ًوکیات ضؽّؼی ّکلكین ظاؼ هیتانع.

ساختمان داخلی گاَ
هؼعٍ گاّ ظاؼای  ۴هكوت هیتانع .ظؼ ظاضل هؼعٍ گاّ هکؽّتِای هلیعٍ ّخْظ ظاؼظ کَ اؾ ػلق نسن ّ اهیٌْ اقیع
هیقاؾظ .ظؼ خِاى تیهتؽ اؾ ًْ ۲۵۰ع گاّ ّخْظ ظاؼظ .ظاًهوٌعاى ػلن زیْاًات تا كؼال تْاًكتَاًع الی صع ًكل
اصالذ نعٍ ؼا تْلیع کٌٌع .گاّ ظؼ قال یک چْچَ تْلیع هیکٌع ّاؾ  ۱۵-۲۵قال ػوؽ ظاؼظُ .ؽ ظّؼٍ نیؽظُی گاّ
 ۹هاٍاقت .گاّ ظاؼای ّؾًِای هطتلق اًع .عْؼ اّقظ  ۱۰۰۰-۱۵۲۰کلیْ گؽام هیثانٌع .ؾیاظٍ گاُّای اكـاًی

تٌكثت کوثْظ تـػیَ الؿؽ هیتانع .یک گاّ اكـاًی ظؼ ؼّؾ  ۲-۵لیتؽ نیؽ ظؼ قال  ۱۰۰۰-۱۷۰۰لیتؽ نیؽ تْلیع
هیکٌع .هٌا قثتؽیي ّهت کهتي گاّؾهاًی اقت کَ تَ ّؾى  ۷۵۰کیلْگؽام تؽقع.

تزبیً گُسفىذ
ظؼ اكـاًكتاى ظّ ًْع گْقلٌع اقت ظهثَ ظاؼ ّ تی ظهثًَْ .ع ظهثَ ظاؼ آى ػثاؼتٌع اؾ هؽٍ هل ،ؿلدای ،گعیک،
ُؿاؼگی ،تلْچی ّ هٌعُاؼی هیتانعًْ .ع ؿیؽ ظهثَ آى ػؽتی تؽکی هیتانعّ .ؾى گْقلٌعُای نوال اكـاًكتاى
 ۵۰-۵۵کیلْ هیؼقعّّ .ؾى گْقلٌع گعیک پٌدهیؽ ّ تعضهاى تیي  ۲۸-۳۵کیلْ هیؼقع .ایي زیْاى ظاؼی چِاؼ
هؼعٍ تْظٍ اؾ گیاٍُا پؽّتیي ؼا ظؼ تعى ضْظ هیقاؾظ .گْنت گْقلٌع ظؼ اكـاًكتاى هیوت تؽ اؾ گْنت گاّ هیتانع.
گْقلٌعُای اكـاًكتاى هعت  ۹-۱۰هاٍ ظؼ چؽا گاٍُا تْقظ چْپاىُا تَ چؽل تؽظٍ هینْظ ۲-۳.هاٍ تاهی قالؽا
هالعاؼاى تؽای گْقلٌعُا خیؽٍ تِیَ هیظاؼًع.
گْقلٌع ّتؿ  ۹۰۰۰قال هثل ظؼ اكـاًكتاى ّایؽاى اُلی گؽظیعٍ ّقپف تَ تؽکیَ ّاؾ آى پف تَ اكؽیوا تؽظٍ نعٍاقت.
ظؼ تعضهاى اكـاًكتاى تاکٌْى گْقلٌع ّزهی تٌام گْقلٌع هاؼکْپْلّْظؼ ًْؼقتاى تؿکُْی ّزهی ّخْظ ظاؼظ .ظؼ
اكـاًكتاى اًْاع گْقلٌع ّخْظ ظاؼظ کَ یکی اؾظیگؽ تا زعّظی تلاّت ظاؼًعًْ .ع ههِْؼ گْقلٌعُای اكـاًی ػثاؼتٌع
اؾ هؽؽ ُؿاؼٍ گی ،تؽکی ،هؽٍ هل ،ػؽتی ،نیٌْاؼی ،تْؼی ّ چاؼی هیتانع .هسصْالت گْقلٌع ظؼ اكـاًكتاى
ػثاؼتٌع اؾ پهن هالیي ًوع گلین کوپل الثكَ خیؽ ،ظؼیَ ،ؼّظٍ هیتانع کَ ُوَ قالَ تَ ضاؼج صاظؼ هیگؽظظ.
صاظؼات پْقت هؽٍ هل یکی اؾ اهالم ػوعٍ ایي کهْؼ ؼا تهکیل هیظُع کَ قاالًَ اؾ  ۵۰-۱۰۰هیلْى ظالؽ ػْایع
تعقت هیآیع.

اوُاع بشٌای افغاوی
عثن گؿاؼل قاؾهاى ؿػائی خِاى اكـاًكتاى ظؼقال  ۲۰۰۳ظاؼای ۷٫۳هلیْى تؿ تْظً .گِعاؼی تؿ ظؼ اكـاًكتاى
قاتوَ عْالًی ظاؼظ ؼیؽا ًْؼقتاى هاظؼ تؿ کُْی ًْؼقتاًی اًع .ظؼ اكـاًكتاى هؼوْالً تؿ تا گْقلٌع یکدا تچؽا تؽظٍ
هیهْظ .هسصْالت كؽػی تؿ ُای اكـاًكتاى گْنت نیؽ پْقت کهویؽٍ هیثانع .تْلیعات کهویؽٍ اكـاًكتاى الی
 ۱۰۰۰تي ظؼ قال هی تانع.ظؼ خِاى تا كؼالً ًْ ۳۰۰ع تؿ ّخْظ ظاؼظ کَ تَ هواصع گْنت نیؽ پْقت پهن ّؿیؽٍ
تؽتیَ هیهًْع .ظؼ اكـاًكتاى تؿ ؼا تؽای چٌعیي هوصع تؽتیَ هی ًوایٌع .هؽگ ّهیؽ تؿ ًكثت تَ ظیگؽ زیْاًات ؾیاظٍ
تؽ هیثانع.

ساختمان بش
ظؼ خِاى ًْ ۳۰۰ع تؿ ّخْظ ظاؼظ ظؼ اكـاًكتاى تؿ ّزهی(هاؼضْؼ) ّاُلی ّخْظ ظاؼظ .تؿ اُلی ػثاؼتٌع اؾ کاتلی
،اقواؼی ،هٌعُاؼی ،هاؼ ضْؼ کهویؽی ًّْع ًكل خعیع ؼٌُوا تاخکی ّ ّعٌی هیثانع.اؾ خولَ تؿ اقواؼی تؿؼگتؽ
هیثانع .تؿُا پهن ظاؼ ؼا یک کْؼکَ ظّ کْؼکَ ّ تعّى کهویؽٍ ؼا لهَ هیگْیٌع .هالعاؼاى تؿ ُا ؼا ؿؽض ایٌکَ
گْنت تِتؽ تْلیع ًوایٌع ضكی (ػوین)هی قاؾًع .ظؼ هاؼکیتِا تؿ ُا ؼا تٌام هْچ هْچ ًؽ گْؾى ػوین گْؾى ؿیؽ
ػوین ّ تؿؿالَ یاظ هی ًوایٌع .ظؼ اكـاًكتاى ػوؽ یک تؿ  ۱۰-۱۴قال هیثانع .هالعاؼاى تؿ ُا ؼا ظؼ قَ هاٍ ؾهكتاى
تاؼ ظاؼ ًگاٍ هیعاؼًع ّظؼ تِاؼ چْچَ تعًیا ها آّؼًع .قي تاؼ ظاؼی تؿ یک الی یکٌین قالگی اقت.هؼوْال تؼعاظ
چْچَ ظّ هیثانع .یک تؿ ظؼ ؼّؾی  ۲-۲٫۵لیتؽ نیؽ تْلیع هی کٌع.تؿ ُا ُؽًْع ػلق ؼا هی ضْؼًع .ظاؼی چِاؼ
هؼعٍ اًع کَ ظؼ هؼعٍ ضْظ تْلیع پؽّتیي ؼا هی ًوایٌع ۵۱٫۹% .هالیکیي تؿ کْچی ُا اًع.

وگٍذاری اشتز
نتؽ یک زیْاى ًهطْاؼ کٌٌعٍ قَ هؼعّی ّ پكتاًعاؼ هیتانع .نتؽ ظؼ هواتل تهٌگی هواّهت ؾیاظظاؼظ تعیي هٌظْؼ
تٌام کهتی صسؽا یاظ هینْظ .ظؼ اكـاًكتاى نتؽ تا اکٌْى هْؼظ اقتلاظ هؽاؼ هیگیؽًع .هالعاؼاى نوال اكـاًكتاى،
ؿؽب ّ کْچیُا نتؽ تؽتیَ هیًوایٌع۸۰.كیصع اًتواالت کْچیُا تْقظ نتؽ صْؼت هیگیؽظ .ػالٍّ تؽ آى نتؽ
تووصع گْنت نیؽ پْقت ّ پهن تؽتیَ هیگؽظظُ .کػا نتؽ تواهصع قپْؼت ،تلؽیر ،هاچام اخٌاـً ،یؿ اقتلاظٍ
ظاؼظ .هؼوْال نتؽُای اكـاًكتاى ظّ کُْاًَاقت ّلی تتؼعاظ ؾیاظی یک کُْاًَ ًیؿ ّخْظ ظاؼظ.

ساختمان بذن
اؾ ایٌکَ ؾهكتاى اكـاًكتاى قؽظ ّ پؽ تؽف هیتانع هؽظم ظؼ اًتواالت اؾ ظّ کُْاًَ اقتلاظٍ هیًوایٌع .نتؽُای ظّ
کُْاًَ تؽف هیضْؼًع .نتؽ هعؼت ایٌؽا ظاؼظ کَ كاصلَ  ۴۰-۵۰کیلْهتؽؼا ظؼ یک قاػت قپؽی ًوایع .ظؼ
اكـاًككتاى اؾ نتؽ ّ هاعؽ توٌظْؼ اًتواالت اقلسَ چْب ظؼ ظؼٍُای پؽ ضن پیچ ًیؿاقتلاظٍ هیًوایع .نتؽ ظاؼای
ظًعاًِای تیؿ ّلثاى قطت اقت .یک زیْاى اًتوام خْ ًّؽ آى تَ صازة ظالن اعاػت ًویکٌع .ظاؼای  ۳هؼعٍ تْظٍ
هعؼت ایٌؽا ظاؼظ کَ ظؼ  ۱۵ظهیوَ  ۲۰۰لیتؽ آتؽا تٌْنع .نتؽ ظؼ هْهغ گؽقٌگی ّ تهٌگی اؾ تعى ضْظ اقتلاظٍ
هیًوایع .نتؽُای یک کُْاًَ هْی تؽ اؾ ظّ کُْاًَ تْظٍ هیتْاًع ّؾى تَ اًعاؾٍ  ۱۷۰-۲۵۰کیلْ گؽام ؼا ظؼ ۴-۵
قاػت اًتوال ظُع .ػوؽ عثیؼی یک نتؽ ًاؼهل  ۴۰-۵۰قال هیثانع .نتؽ ظاؼای گؽظى ظؼاؾ تْظٍ ظؼ هْهغ تاؼتؽی
تْاؾى تعى ؼا تْقظ گؽظى ًگاٍ هیظاؼظُّ .ن ًكثت ظؼاؾ تْظى گؽظى اؾ تتَُای قطت ّضاؼ ُای ؼّی ؾهیي
اقتلاظٍ هیًوایع.

تاریخچً اٌلی شذن اشتز در افغاوستان
هؽظم نوال اكـاًكتاى تیم اؾ  ۴۵۰۰قال هثل نتؽ ؼا اُلی ًوْظٍ تْظًع .هثالً ظؼایي هٌاعن نتؽُای ّزهی ّخْظ
ظانت .تعیي هٌظْؼ نتؽُای ظّکُْاًَ ؼا تٌام انتؽ تاضتؽی یاظ هیًوایٌع .ظؼ کاؼّاًِای ؼاٍ اتؽیهن اؾ نتؽ ًیؿ
اقتلاظٍ هیًوْظًع.

اسپ ٌای افغاوی
تؽتیَ اقپ ظؼ اكـاًكتاى ػوْهیت ظانتَ هؽظم اؾ اقپ تووصع تؽاًكپْؼت ّقپْؼت اقتلاظٍ هی ًوایٌع.تدؿ هؽظم
هؿام ظیگؽ هلیتِا اؾ گْنت اقپ اقتلاظٍ ًوی ًوایٌع.هؽظم صؽف اؾ هْی ظم اقپ تؽای ظام ناًعى اقتلاظٍ هی
ًوایٌع .اقپ ُای اكـاًكتاى ظؼ خكاهت كؽم ظاؼًعًْ .ع اقپِای ضْب اكـاًكتاى ؼا تٌام هؿاؼی هغـٌی تؽکوٌی
ُؽاتی ّ یاتْ(اقپ هاظٍ) هی ًاهٌع.ؿػای ضْب تؽای اقپ خْ اقت.

بش کشی
تؿکهی یکی اؾ تاؾیِای هلی اكـاًكتاى اقت .ایي تاؾی ظؼ ؼظیق تاؾیِای هلی ّتیي الوللی اكـاًكتاى نوؽظٍ
هینْظ .هؽظم اؾتک تؽکوي ّتاخیک صلسات نوال اكـاًكتاى تَ اقپ ػالهَ ظانتَ ّچاپ اًعاؾاى هاُؽ ظاؼًع.
تاؾی کٌاى تؿکهی ؼا تٌام چاپ اًعاؾ هی گْیٌع .تاؾی تؿ کهی پف اؾ قال  ۱۳۴۵ظؼ قغر خِاى هٌسیث تاؾی
اكـاًی نوؽظٍ نع .کهْؼُای اؾتکكتاى تاخکكتاى تؽکوٌكتاى هؿاككتاى ّ هؽؿؿقتاى کَ ؼّاتظ تاؼیطی كؽٌُکی
ًّژاظی تا هؽظم نوال اكـاًكتاى ظاؼظ پف اؾ ظؼیاكت اقتواللیت ایي تاؾی ؼا ًیؿ خؿ قپْؼت هلی ضْظ اػالى
ًوْظٍاقت .تؿکهی تَ صلت تاؾی كؽٌُگی کهْؼُای آقیا هیاًَ نٌاضتَ نعٍاقت .اهکاى آى هیؽظّ کَ ظؼ آیٌعٍ
هیلًِْا تواناچی تؽای ایي تاؾی هؽظاًَ انتؽاک ضْاٌُع ّؼؾیع.

سگٍای افغاوی
قگ یک زیْاى ّكا ظاؼ تَ صازة ضْظ هیتانع .قگِای اصیل اكـاًی قگِای هؿاؼی پاپی تٌدؽ تاؾی هیتانع.
قگِا ظؼ اكـاًكتاى تَ هوصع پاقثاًی ؼهَ ّ هٌاؾل ،تلؽیر ّقپْؼت ًگِعاؼی هینْظ .توؽیثاً ظؼ تواهی ظُات
ّهؽیَ خات گؽک تْظٍ ُّویهَ ؼهَُای زیْاًات ؼا ظؼ ؾهكتاى هْؼظ زولَ هؽاؼ هیظٌُع .قگِای ؼهَ اكـاًكتاى
ضیلی هْی تْظٍ ظؼ هواتل گلَ تؿؼگ اؾ گؽگِا هیخٌگٌع .قگِای ضاًگی اكـاًكتاى آظم ضْؼ تؽتیَ نعٍ انطاو
هضٌْى ؼا هْؼظ زولَ هؽاؼ هیظُع .قگِای خٌگی الی  ۱۰۰۰۰۰ظالؽ هیوت هیعانتَ تانع .قگ تاؾی اكـاًكتاى
ظؼ توام خِاى ههِْؼ تْظٍ ظاؼای هع تلٌع پهن ؾیاظ گْنِای ضیلی ظؼاؾ هیتانع تٌام [[اكـاى ًُْع]] یاظ هینْظ
ساختمتان داخلی
ظًعاًِای قگ ضیلی هْی تْظٍ هعؼت نکكتاًعٍ اقتطْاًِا ؼا ظاؼًع .قگِا غکی ُْنیاؼ ظاؼای تْی تیؿ تْظٍ اؾ
كاصلَُای ظّؼ ظنوي ؼا اؾ تْ هینٌاقع .یک زیْاى گْنت ضْاؼ تْظٍ ًْع ّزهی ّ اُلی آى ّخْظ ظاؼظ .ظؼ

اكـاًكتاى قگُای ؼهَ الی  ۱۲قال ؾًعگی هیًوایٌع .قگ هاظٍ هیتْاًع الی  ۱۶چْچَ ظُع .قگِای هؿاؼی
ظاؼای ّؾى ۱۶۰کیلْ گؽام ّعْل هع آى یک هتؽ هیتانع.

سایز حیُاوات
ػالٍّ تؽ زیْاًات یاظ نعٍ هؽظم زیْاًات چْى هؽکة ضؽگْل ؼا ًگِعای هیًوایٌع .تا اکٌْى پؽّژٍُای اهتصاظی
تْلیع پْقت قوْؼ قٌداب ؼّتاٍ ّخْظ ًعاؼظ صؽف اؾ عؽین نکاؼ تعقت هیآّؼًعُ .کػا ظؼیي اّاضؽ قاؾهاى
هلل ّ اظاؼٍ ُوکاؼی کهْؼ اهؽیکا هؽظم ؼا تهْین هیًوایٌع تا پؽّژٍُای پؽّؼل هاُی ؼا ؼّیعقت گیؽًع .عْؼ
عثیؼی ظؼ ظؼیاُای اكـاًكتاى تووعاؼ کاكی هاُیُای ضْؼظ ّتؿؼگ ّخْظ ظاؼظ .یکتؼعاظ پؽّژٍُای تؽتیَ هاُی
ًیوَ كؼال اؾ قاتن تاهی هاًعٍاقت ایي پؽّژُِا ػثاؼتٌع اؾپؽّژٍ پؽّؼل هاُی تٌع قؽّتیً ،ـلْ ،آهْظؼیا،
کدکی ،کْکچَ ،ظالَ ّؿیؽٍ هیتانع.

مزغذاری در افغاوستان
اكـاًكتاى ظاؼای  ۱۲هلیْى پؽًعٍ تْظٍ اؾ خولَ  ۶هیلْى آى هؽؽ ضاًگی هیتانع .اًْاع هؽؿِای اكـاًكتاى ػثاؼتٌع
اؾ کلٌگی ،هؽؽ قلیع ،قاتْؼی ،پپْگک ،کْقَ ّؿیؽٍ هیتانع .هؽؽ ًؽ ؼا تٌام ضؽاـ ّ هاظٍ ؼا تٌام هاکیاى یاظ
هیًوایٌع .تطن هؽؽ ظؼ توام اكـاًكتاى زعّظ تیكت ًام ظاؼظ ًاهِای ههِْؼ آى تطنُ ،گی ،ضاگیٌَ ّ قلال هیتانع.
ظؼ عْل قالِای هثل اؾ  ۲۰۰۲هؽظم ّ ظّلت تٌكثت ضؼق اهتصاظ ،ػعم اهٌیتّ ،ػعم قِْلت ؿؽض ظؼیاكت
ّقایل هعؼى هؽؿعاؼی ًتْاًكتَاًع کَ كؽٌُگ هؽؿعاؼی ؼا گكتؽل ظٌُع .تا ّخْظیکَ ّؾاؼت ؾؼاػت ظؼ هْؼظ
ضعهات اؼؾًعٍ اًدام ظاظٍاقتّ .لی ػْاهل ًگػانت ایي تؽًاهَ ّقؼت ًوایع .ظؼ ؾهاى زکْهت ظّکتْؼ ًدیة الَ
گْنت هؽؽ اؾ کهْؼ چکْقلْاکیا ٌُّعّقتاى توعؼ کاكی ّاؼظ هیگؽظیع اها ًَ هؽؽ ؾًعٍ .پف اؾ قال  ۲۰۰۲کَ
ؼاٍُا ّنؽایظ اهتصاظی هكاػع گؽظیعٍاقت هؽظم توام اكـاًكتاى آؿاؾ تکاؼ هؽؿعاؼی ًوْظٍاًع .كؼالً ۸۰%
تدِؿات هؽؿعاؼی اؾ ایؽاى ّ ۲۰%اؾ اعؽیم ّاؼظ هیگؽظظّ .لی تا اکٌْى تْلیعات ًتْاًكتَاقت کلایت ایي
خاهؼَ ؼا ًوایع۸۰% .گْنت هؽؽ اؾ کهْؼُای ایؽاى پاکكتاى تؽاؾیل ّتؽکیَ ّاؼظ گؽظیعٍ صؽف  ۲۰كیصع
تْلیعات ّعٌی هیتانع .ظاًَ هؽؽ ّچْچَُا اؾ ایؽاى ّ پاکكتاى ّاؼظ هیگؽظظ .کَ ضالف هْاؾیي تْظٍ تاػث
اًتوال هؽض اؾ یک کهْؼ تَ کهْؼ هیگؽظظ.

پزَژيٌای بشرگ مزغذاری
پؽّژٍ هؽؿعاؼی ُلوٌع{:}HPPایي پؽّژٍ تَ ُوکاؼی اظاؼٍ کوکِای اهؽیکا ( )USAIDتٌا نعٍاقت .پؽّژٍ
هؽؿعاؼی ُلوٌع ظاؼای ظؽكیت تْلیع ۹۰۰۰۰۰هؽؽ ظؼیک هاٍ ؼا ظاؼظ .تا اکٌْى تیهتؽ اؾ یک هلیْى هؽؽ ؼا
تْلیع ًوْظٍاقتُ .کػا هعؼت تْلیع  ۷۵۰تي ضْؼاک هؽؽ ؼا ظؼ یک هاٍ ظاؼظ<.
پزَژي کاریابی سوان مىاسل
ُعف اؾ ایي پؽّژٍ ههـْل قاضتي ؾًاى هٌاؾل ّقِن گیؽی آًِا ؼا ظؼ اؼتواع قغر اهتصاظ كاهیلِا هیتانع .ایي
پؽّژٍ تْقظ ّؾاؼت ؾؼاػت اكـاًكتاى ،اظاؼٍ ُوکاؼیُای اهؽیکا ،قاؾهاى ؿػائی خِاى تپیم تؽظٍ هینْظ .ایي
پؽّژٍ ظؼ اکثؽ ّالیات تغثین گؽظیعٍ تؽای ُؽ ؾى  ۱۵هؽؽ ؼایگاى تْؾیغ هینْظ.
شزکت سپه غز
ایي نؽکت ظاؼای  ۱۲۰۰اػضا تْظٍ قازَ كؼالیت ّپؽّؼل آى لـواى خالل آتاظ ّ کٌؽ هیتانع ۸۵.كاؼم ظؼ لـواى
ّ ۱۲۰كاؼم ظؼ کٌؽ ُاؼ ظاؼظ .ضؽّؼت ایي نؽکت ظؼهاٍ ۱۰۰۰۰۰خْچَاقت کَ ُ ۳۰ؿاؼ ظؼ خالل آتاظ تْلیعٍ
گؽظیعٍ هتثاهی اؾ پاکكتاى ّاؼظ هیگؽظظ.

مزغابی
اكـاًكتاى ظاؼای  ۳۳ؼّظ ضاًَ ّ ظؼیاچَُا هیتانع .تا قاضتي زْضِا ظؼ کٌاؼ ظؼیاُا هیتْاى هؽؿاتی ّ هاُی ؼا
تؽتیَ ًوْظ .اؾ ایٌکَ تؽتیَ هؽؿاتی ظؼ کهْؼُای ُوكایَ ؼنع ًَ ًوْظٍاقت تٌاً ظؼ اكـاًكتاى ُن ؼنع ًوْظٍاقت.

فیل مزغ
تؽتیَ كیل هؽؽ اؾ هعین ظؼ ضاًَ ُا هؽّج اقت  .تا اکٌْى تهکل كاؼم تؿؼگ هؽّج ًگؽظیعٍ اقت.

سایز مزغان
پؽّؼل پؽًعگاى چْى هاؾ ،هؽؿاتی  ،هغاى ،هؽٍ هم  ّ،کثک ؾؼی ظؼ اكـاًكتاى ضیلی ًعؼت هیثانع .ایي ًْع
پؽًعگاى ؼاػالٍّ تؽ گْنت ظؼ پاؼکِای تلؽیسی توٌظْؼ قؽگؽهی اعلال پؽّؼل ظاظٍ هیهْظ.کثک تانَ ناُیي
عْعی ّ قایؽ هؽؿاى تهکل ّزهی ّخْظ ظاؼظ.

پزوذگان خُش خُان
ظؼ اكـاًكتاى تا اکٌْى ًْ ۵۵۰ع پؽًعٍ ظیعٍ نعٍاقتًْ ۲ .ع آى ًاظؼ ًْ ۱۷ع آى خِاًی هتثاهی ظؼ اكـاًكتاى
ّکهْؼُای ُوكایَ ّخْظ ظاؼًع .اؾ خولَ ًْ ۳۰۰ع پؽًعٍ ضْل ضْاى  ۱۲۰آى نٌاضت گؽظیعٍاقت .کَ اکثؽیت
ایي پؽًعگاى ؼا ًوی تْاى ظؼ هٌاؾل ًگاٍ ظانت .پؽًعگاى کَ ظؼ ضاًَ ًگَ ظاؼی هینًْع ػثاؼتٌع اؾ کٌؽی هوؽی
هیٌا قایؽٍ گل قؽ کثْتؽ کثک تْظًَ عْعی هیتانع .تَ خؿ اؾ کٌؽی توام ایي پؽًعگاى ؼا نکاؼ ًوْظٍ ّتؼعاً تؽتیَ
هیًوایٌع .ظؼ کهْؼُای پیهؽكتَ كؽّل ّتؽتیَ زیْاًات ّپؽًعگاى یکی اؾ پؽ ظؼآهعتؽیي تطم اهتصاظی هیتانع.
اؾظیاظ ّپؽّؼل ایي پؽًعگاى ظؼ كاؼهِا تَ تؼعاظ پؽًعگاى ّزهی صعهَ ًؿظٍ تلکَ پؽًعگاى عثیؼت ؼا اضاكَ
هیقاؾظ( .لكت پؽًعگاى اكـاًی ّیکی پیعیا اًگلیكی)

پزَرش کبُتز
زعّظ  ۳۰۰۰قال هثل ػالٍّ تؽ کثْتؽاى ّزهی کثْتؽاى ضاًگی ّؼًگَ ظؼ اكـاًكتاى ّخْظ ظانتَ اقت .ؾیؽا تا
اکٌْى کثْتؽُای ّزهی ّخْظ ظاؼظُ .کػا ظؼ ظؽّف ّانیا کَ اؾ ؾیؽ ضاک ظؼیاكت گؽظیعٍ تصاّیؽ ،زک ّ
ًّوم اؾ کثْتؽ ظیعٍ نعٍ اقت .تؼضی اؾ کثْتؽاى ؼًگَ اؾ نیؽاؾ ّاؼظ گؽظیعٍ اقت .تؼعاظ ُن تْقظ هـلیاى ّاؼظ
گؽظیعٍ اقت .تؽتیَ کثْتؽ قلیع ّؼًگَ ظؼ نوال اكـاًكتاى یا تاضتؽ صْؼت گؽكتَ قپف تَ خٌْب ّاؼظ گؽظیعٍ
اقت .ظؼ اكـاًكتاى ظؼ ُؽ نِؽ تاؾاؼ تؿؼگ اؾ كؽّل پؽًعگاى تطصْو کثْتؽ ّخْظ ظاؼظ .هؽظم اكـاًكتاى تَ
هٌظْؼ تلؽیر کثْتؽ ؼا ًگَ ظاؼی هی ًوایٌع .ظؼ اكـاًكتاى کثْتؽ ًظؽ تَ ؼًگ ضْظ هیوت ظاؼظ .کثْتؽاى تؽًگِای
قؽش نیؽاؾی ،ؾؼظ نیؽاؾی ،قیاٍ نیؽاؾی ،قْؾ نیؽاؾی ،قؽش پتیي ،قثؿ پتیي ،قیاٍ پتیي  ،ؾؼظ پتیي آتهی کَ
صاف تانع .کثْتؽ کَ ظاؼای ؼًگِای اضاكی  ،ؿاؼ تیٌی آى کالى چهن قؽش  ،پای ضؽاب ظانتَ تانع خٌف ضْب
ًثْظٍ هیوت آى اؼؾاى هیثانع.هیوتی تؽیي ّکویاب تؽیي کثْتؽ ظّچپ اقت کَ ُؽ تال آى یک ؼًگ ظانتَ تانع.هثالً
یک تال قیاٍ ّظیگؽ آى قؽش یا ؼًگ ظیگؽ تانع.کثْتؽاى کن هیوت تْؼ ،قیاٍ هیٌا ،یک ضال ّ صسؽازی
هیثانعًْ.ع ظیگؽ کثْتؽاى ؼا تٌام هالهی هی گْیٌع کَ ظؼ ُْا هالم هی ؾًع  .کثْتؽ ًاهَ ؼقاى ضیلی ًعؼتاً یاكت
هیهْظ.ایي کثْتؽ هعؼت ایي ؼا ظاؼظ تا كاصلَ  ۱۸۰۰کیلْهتؽ ؼا عی ًوایع.

مىابع
*ظّهیي قؽ نواؼی زیْاًات توكن ًوًَْ گیؽی ظؼ قال 2033اًدام تْقظ قاؾهاى ؿػائی خِاى اخؽا نع
http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/25511-en.html
*  . ۱قؽنواؼی تؼعاظ زیْاًات ظؼ اكـاًكتاى ًْنتَ ًْنتَ ایؽّیي ًْؼتاف اؾ اظاؼٍ قاؾهاى ؿػائی خِاى
http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/25511-en.html
*  . ۲گؿاؼل ًّتایح [هاؼکیت ظاهعاؼی ظؼ اكـاًكتاى] ًْنتَ ظؼ ّتگاٍ پؽّژٍُای صلر ظؼ اكـاًكتاى
http://cnrit.tamu.edu/peace/market_assessment.html
* ػللؿاؼُا ّ ًثاتات چؽاکاُای اكـاًكتاى ًْنتَ ظکتْؼ اّلیق تایوي ظؼ ّتگاٍ قاؾهاى ؿػائی خِاى
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/AFGAN. html
* ػْاهل کَ تاػث تؿهؽگی هیهْظ ًْنتَ ػثعالوعیؽ هعقی ظیپاؼتوٌت پٌُْؿی ّتؽًؽی کاتل ظاًهگاٍ کاتل
*کاؼ اػواؼ یک تطم هؽؿعاؼي تا زوایت هالي هْقكَ " یْ .اـ .آي .ظي " یا ظكتؽ ضعهات اًکهاكي آهؽیکا ظؼلیكَ ؾؼاػت ّالیت تـالى ،اضیؽاً
آؿاؾنعٍ اقت ظؼ ّتگاٍ تیي الوللی ظّچ ّیلَ http://www.dw.de/dw/article/0,,4005805,00.html
*اّلیي کْپؽاتیق هالعاؼی ّ هؽؿعاؼی ؾًاًَ ظؼ تاهیاى ًْنتَ ّتگاٍ نثکَ اعالع ؼقاًی اكـاًكتاى
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=12138
*قاؾهاًعُی ؾًاى هٌاؾل ّتیکاؼاكـاًكتاى ؿؽض تؽتیَ هؽؿثوٌظْؼ تلْیَ اهتصاظی ظؼ ّتکاٍ قاؾهاى ؿػائی خِاى ًْنتَ ظکتْؼ تِواـ آؼ
كاتْؼی
http://globalfoodchainpartnerships.org/cairo/papers/TomFattoriAfghanistan.pdf
* هؼلْهات هکلی ظؼ هْؼظ قاضتواى ظاضلی ُؽ زیْاى ّیکی پیعیا اًگلیكی
*پؽّژٍ تسویواتی اظاؼٍ کوکِای اهؽیکا ظؼ هاؼکیتِای اكـاًكتاى ظؼ هْؼظ تؼعاظ هصاؼف ًْػیت ّهلیت ُای كؽّنٌعٍ
http://cnrit.tamu.edu/peace/pdfs/Dari%20Translation%201st%20Livestock%20Market%20Rep.pdf
اُویت ّؼّل هالعاؼی ظؼ اكـاًكتاى .كؽّل گْقلٌع تَ ایؽاى ظؼ قال و
۸ http://www.institute-for-afghan-studies.org/Afghan%20Reconstruction/Livestock/afLvstk.pdf

۱۷-۲۱ کهاّؼؾی ظؼ اكـاًكتاى صلسات
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/929D-Opportunities%20for%20ProPoor%20Agricultural%20Growth%20SP%202009.pdf
هؽکؿ زوایَ هسیظ ؾیكت ظاًهگاٍ کهاّؼؾی اكـاًكتاى
http://www.ecfa-afghanistan.de/2009-06-14-11-06-08.html
ؿػای زیْاًات اُلی ظؼ اكـاًكتاى ظؼ ّتگاٍ ظاًهکاٍ کاللْؼًیا اهؽیک
http://afghanag.ucdavis.edu/c_livestock/factsheets/FS_Live_Afgh_Feed_Crop_options.pdf
زوایت اؾ چؽاگاٍ ُای اكـاًكتاى
http://afghanag.ucdavis.edu/c_livestock/fact-sheets/FS_Live_Grazing_Challenges_Afghan.pdf
 ظؼ ّتگاٍ ظاًهگاٍ کللْؼًیا ًْنتَ هاؼک تیل.هؼلْهات ػوْهی ظؼ هْؼظ گاُّای اكـاًی
http://afghanag.ucdavis.edu/c_livestock/cattle
گاُّای قوٌگاى الواذ هثٌْػی هیگؽظظ پژّاک
http://www.pajhwok.com/en/node/112894
اُلی نعى تؿ ّ گْقلٌع ظؼ اكـاًكتاى
http://www.madehow.com/Volume-4/Milk.html
.گْقلٌع هاؼکْپْلْ ؼا تؽای اّلیي تاؼ قیاٍ اًگلیكی تَ خِاى هؼؽكی ًوْظ
http://programs.wcs.org/afghanistan/Wildlife/MarcoPoloSheep.aspx
 تی پی. كیصع تدِیؿات هؽؿعاؼی اؾ کهْؼ ایؽاى ّاؼظ هیگؽظظ اضثاؼ ای۸.
http://www.itpnews.com/byn-almll/ryys-yk-shrkt-mrghdary-afghan-hshtad-drsd-tjhyzat-mrghdary-hayafghanstan-az-ayran-tamyn-my-shvd.aspx?Itemid=33
اًتوال پؽّژٍ هؽؿعاؼی تَ قکتْؼُای ضصْصی ظؼ ّتگاٍ اظاؼٍ کوکِای اهؽیکا
http://afghanistan.usaid.gov/en/USAID/Article/2248/USAID_Transitions_Poultry_Farm_to_Private_Invest
or

