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 تقریظبجای 
 

به "  مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان "خورشیدی در جریان سفر هیأتی از  1931 اسد 4در 

 دانشگاهرئیس  " یفتلی"  ایداکتر احمد ضبخشهای مختصری از مطالب این کتاب بنا بر دعوت  ،کابل

استقبال توجه و ارائه گردید که مورد  پریزنتیشندر شهر کابل طی یک در مقر این پوهنتون زاول 

انکشاف  و ایوزارت اح یرااد ریمد"  یفتلی " آقای عبدالحفیظ 1931اسد  1قرار گرفت. به تاریخ 

به دعوت پوهنتون زاول در محفل اشتراک کرده  که " نخبگان بدخشان یمجمع ملو عضو "  دهات

آدرس نگارنده فرستاد که اینک با امانتداری بجای تقریظ درین جا رؤیت داده می ایمیل ذیل را به بود، 

  شود :

 " ! افغانستان و متخصصان دانشمندان "مجمع محترم به 

  !ن دیار نثار شما باده خصوص قشر تحصیل کرده و روشنفکر آدرود و تمنیات مردم بدخشان، ب 

ضیحات و تو .ی قرارگرفتیمپریزنتیشن داکتر صاحب روستائ ثیرأتحت ت ما عمیقا  که صادقانه بگوئیم 

ار برای ما سیستم، اقلیم و طبیعت آن دیبا بدخشان، منابع طبیعی، ایکو معلومات شما در رابطه

 گی داشت.بدخشانیها کامال تاز

ما از  .نده ابدخشان و معرفی آن دیار به خود متقبل شد زحمات زایدالوصفی را در رابطه با یقینا  استاد

رابطه  به باور ما اثر استاد در ی در رابطه به دیارمان پیداکردیم.پریزنتیشن کوتاه استاد معلومات زیاد

از  مباهات نیزهست. ۀاست، برای بدخشانیها مای نه که یک اثر گرانبها و جاویدانهبه بدخشان همانگو

مافیای معادن در این اواخر د االیام بدخشان به نام لعل و الجورد آن شهرت یافته است، هرچنقدیم 

کرده اند، اما اثر تحقیقی  ناچیز پیدا بدخشان آگاهی و دسترس وجود برخی منرالهای نادر و قیمتی درب

 ست. یک اثر بینظیر و گنجینه بی بها استاد،

تاکنون برخی از دانشمندان و محققین در مورد زیبائیها، طبیعت و منابع طبیعی این آب و خاک چند  هر

باید بگوئیم که قلم فرسائیهای  ،قدر مینگریم ۀها را به دیدرده اند، ضمن اینکه ما کارهای آنم فرسائی کقل

 گریخته بیشتر نبوده است.و ها از چند صفحه معلومات جسته آن

ی کنون تنها جناب داکتر صاحب روستائ بدون شک کار بس بزرگی است که تا یقات علمیتحقاین 

دریا های خروشان برای  منابع آبی، ،ذخایر طبیعیجنبه های مختلف چون  بدهند و از توانسته اند انجام

، حیات وحش از آهوی مارکوپولو تا تجدیدپذیر چون نیروی حرکی آب، شعاع آفتاب و باد یتولید انرژ

، ذخایر زیرزمینی سرشار و انواع مختلف منرالهای نادر و قیمتی بدخشان ها پروانهاز پلنگ برفی و 

 ا به جهان به معرفی بگیرند.ر

ۀ صیانت بردارند تحقیقی بی بدیل استاد را که در واریم وزارت تحصیالت عالی افغانستان این اثرامید

به خصوص فاکولته  ،های کشورها و پوهنتونه، شامل متون درسی دانشگامحیط زیست نیز هست از

رشار معرفی طبیعت زیبا و منابع س تا باشد ازطریق ها نمایندها و پوهنتونهانشگای دولوجهای جی

طبیعی، حیات  مردان افغانستان را بیشتر ازپیش به محافظت از مناظرطبیعی توجه نسل جوان و دولت

 معطوف ساخته باشد. فالت مرتفع که در معرض نابودی اند، و وحش

به " رئیس این پوهنتون یفتلی " دانشگاه زاول و شخص داکتر صاحب احمد ضیا  جانب دارد از جا 

گذار و ثیر" و کشاندن شخصیت های تأ افغانستانو متخصصان مجمع دانشمندان  "پاس دعوت از 

بدون شک  اری کنیم.زگرانبهای داکتر صاحب روستائی سپاسنفکران بدخشان پای صحبت های گروش

مختصرمعلومات از  ۀئارا ،استاد توجه جهان را به بدخشان معطوف میدارد همانگونه که اثر گهربار

 درون اثر مفصل استاد، بدخشانیها را به حراست ازین خطه زرخیز نیز ملزم میسازد.

  

 فراون درودبا 

 

 عبدالحفیظ یفتلیانجنیر 
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 اظهار سپاس
 

به رشتٔه تحریر در آمده و در یکی دو صفحٔه  2011تا  2002بخشهائی ازین کتاب در عرض سالهای 

انترنتی نیز به نشر رسیدند. برخی دگر هنوز به پایان نرسیده بود که گرفتاری های زندگی سلسلٔه آنرا 

 گسست و فرصت مجال نداد تا آنچه آغاز شده بود به فرجام برسد. 

از این جانب خواهش به عمل آورد تا "  انصاری" مندم داکتر غالم محمد چندی قبل دوست ارج

 و آنرا در قید کتابی به چاپ برسانم.  حریرقسمتهای باقیماندٔه این سلسله را ت

های مختصری از مطالب این کتاب در پوهنتون زاول طی یک بخش 1931ن در تابستان سال عالوه بری

از اینرو بر  داده شد. استقبال قرار گرفته و چاپ آن به نگارنده سفارشه گردید که مورد ئسخنرانی ارا

 .زیور طبع آراسته گردد در قید کتابی به و این نوشته های پراگندهآن شدم تا این مأمول برآورده 

ازین رهگذر از  ،در جریان نوشتن این کتاب همیشه از پشتیبانی همسرم ذکیه روستائی برخوردار بوده

 : به شرح زیر به نگارنده مدد رسانیدندزحمت کشیده عده ای ازعزیزانم  اسگزارم.او سپ
  

 را تصحیح نمودند.  رسالههای زیاد این امال و انشای بخش " معروفی" یل الله دپلوم انجنیر خل 

  افغانستان کارمند سابق وزارت معادن و صنایع " ثبات" دپلوم جیالوجست محمد رضا 

 را از نظر گذشتاندند.  و منابع معدنی بخشهای جیالوجی

  اوستاد سابق پوهنتون ماینتس المان در بخش خاکشناسی کمک  " مقصود" داکتر نیک محمد

 نمودند. 

  در معلوماتی را  عضو انستیتوت تحقیقاتی تخمهای بذری المان " کازمند" داکتر ابراهیم

 به دسترس گذاشتند. خصوص تخمهای بذری 

  کارمند سابق پوهنتون گوتینگن المان راجع به زراعت حبوبات در  " ویس" داکتر احمدالدین

 بدخشان اشاراتی نمودند. 

  و کارمند سازمان ملل متحد دربخش پروگرام صحی در والیت بدخشان  " هدایت" احمد داکتر

در شهر  (KFW کمکهای المان)" مسؤول پروژۀ آبرسانی  توخی" دپلوم انجنیر ویس الدین 

 . م قرار دادندتصاویری از بدخشان را در اختیار ،فیض آباد
 

 بدین وسیله از همٔه این عزیزیان اظهار سپاس نموده برای آنها عافیت بسیار آرزو مینمایم. 

 

 داکترعبدالحنان روستائی

 

 1931آلمان، بهار 
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 سخنی با خوانندۀ گرامی
 

ر صاحب احمد " هدایت " از بود که دوست ارجمندم جناب داکت 2002در یکی از روز های خزان 

انگلستان زنگ زده و جویای احوالم گردیدند. بعد از جور بخیری یاد آور شد که در سفر اخیرش به 

وطن سری به بدخشان زده و احوال زار مردمان آن سامان را از نزدیک مشاهده کرده. او افزود که 

آنها نه تنها گرسنگی می کشند، بلکه اوضاع اقتصادی و اجتماعی باشندگان بدخشان چنان زار است که 

از بی آبی عطش بر لب و جان دارند و شبها در تاریکی در سرما می گذرانند. سال گذشته همدرآنجا 

عده ای از سردی و برخی دگر از گرسنگی به هالکت رسیده اند. دوست عزیزم اضافه کرد که چون 

 سائربرای اهالی آن خطه بهتر باشد که به امکانات انکشاف اقتصادی در بدخشان موجود نیست، شاید 

نقاط مملکت کوچ نمایند. آنگاه از اینجانب پرسید که در مورد افکار او نظرم را بگویم. بی درنگ به 

جوابش گفتم که کوچ کردن و بیجا شدن مردم از خانه و کاشانۀ شان مصلحت نخواهد بود، زیرا از یک 

اوضاع باقی نقاط کشور هم بهتر از بدخشان نیست و از جانب دگر باید امکانات زندگی در  طرف

اقصی نقاط مملکت مساعد گردد، تا هم میهنان ما در زادگاهشان زندگانی راحت تر و شرافتمندانه 

ن داشته باشند. گذشته از این درد مهاجرت حتی در داخل کشور بسیار جانگداز است. پس چه بهتر که آ

ی شان فراهم آید. ئمظلومان در زادگاه خود باقی بمانند و زمینۀ انکشاف اقتصادی در سرزمین آبا

بخصوص که حب وطن، دیر یا زود هر کدام را به زادگاهش می کشاند، چنانکه وطنداران پشتون ما 

 " هر چا ته خپل وطن کشمیر دی! گویند که : "

ی انکشاف اقتصادی بدخشان موجود است؟ نگارنده چندین آنگاه دوست من پرسید چه نوع امکاناتی برا

" مورد  !هر چه از دل خیزد، الجرم بر دل نشیند امکان را شتابنده بر شمرد که هرکدام بر حکم آنکه "

خواهش کرد تا این ارزیابیها را بنویسم، تا باشد عزیز قرار گرفت. سر انجام او از اینجانب  توجه آن

ضجه و نالۀ مردم را بشنود و اقدامی کرده، تهداب خیری را بگذارد به امید  ی پیدا شود وئگوش شنوا

 2002آنکه وضع اقتصادی مردم بهتر شود. به تأسی از اوضاع رقتبار بدخشان که در پایان خزان سال 

و بر اساس خواهش  کردبیشتر از نیم نفوس آن والیت را خطر هالکت از گرسنگی و سرما تهدید می 

حاضر را به  رسالۀ"  !از دوست یک اشاره از ما بسر دویدن انمایه و به مصداق آنکه "این دوست گر

رشتۀ تحریر در آورده، امیدوارم که سرزمین زیبا وغنی بدخشان را اندکی معرفی کرده و یادی از 

هنگامی که  1392گرسنگان، تشنگان و پا برهنگان آن سامان کرده باشم. بالخاصه که نگارنده در سال 

کابل محصل بود، با دو دانشمند از پوهنتونهای جاپان سفر طوالنی در بدخشان نموده و با  دانشگاهر د

ی دارد. بنابران با ذکر نام آن سرزمین، یاد طبعیت دلکش بدخشان ئبسا کنج و کنار آن دیار مقبول آشنا

 ضمیرم شگفت.  با باشندگان شریف آن زنده شده و عطر صد خاطرۀ زیبای آن گوشۀ میهن در ذهن و

هر  است،ضد هر نوع قوم پرستی و منطقه گرائی  ونویسندۀ این سطور که آورده و پروردۀ کابل زمین 

ی با سرزمین ئبنا بر همین آشناگوشه و کنار کشور برایش کابل و چه بسا که زیبا تر از کابل است. 

ن والیت می نویسم، به امید رنگ بدخشان، سطور زیر را در رابطه با امکانات انکشاف اقتصادی آپُر

آنکه خدمتی به هموطنان ما در آن والیت کرده باشم. با وجود آنکه باورم نمی آید که اولیای امور 

توجهی به حال زار مردم داشته باشند و به همچو پیشنهادها عالقه ای نشان دهند. ولی نباید مأیوس شد، 

دانی آن، منجمله به عمران بدخشان خواهند زیرا آیندگان بدون شک در قبال آزادی کشور به آبا

 پرداخت. 



 امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان

 

 

 1 

لهذا الزم دیدم در این نوشته در قدم اول به اوضاع طبیعی، عوامل اقتصادی و احوال اجتماعی بدخشان 

تماس کوتاه گرفته، آنگاه امکانات انکشاف این سرزمین را در چند بخش محدود مانند منابع آب و 

یار انرژی، زراعت، آبیاری و مالداری، ثروتهای زیرزمینی، مواصالت و توریزم به صورت بس

در پایان این رساله دریغم می آید اگر چند سطری در مورد صیانت از مختصر مورد مداقه قرار دهم. 

این نوشته واضح خواهد گشت که بدخشان امکانات  محیط زیبای زیست آن والیت ننویسم. در عرض

 فراوان رشد اقتصادی دارد. 

مانند )یک(، )دو(، )سه(، در حالیکه منابع دری در بین قوسین خورد آمده اند،  آخذدر متن این نوشته م

 [ و غیره. 9[، ]2[، ]1آلمانی، انگلیسی و فرانسوی در بین قوسین کالن جا داده شده اند، مثال  ]

از اینکه تلفظ نام عده ای از محالت برایم نا آشنا بود، احتمال بسیار می رود که در امالی بعض از آنها 

  ن رهگذر از خوانندگان ارجمند از قبل معذرت می خواهم.اشتباه صورت گرفته باشد. از ای

حاضر را که کم و کاستهای فراوان دارد، تکمیل نموده، اینجانب را  رسالۀامیدوارم صاحبنظران، 

به دیدۀ قدر  این رسالهدر رابطه با و انتقادات خوانندگان گرامی را  هاخشنود گردانند. نگارنده پیشنهاد

 .خواهد کردصمیمانه استقبال  هانگریسته و از آن

 

aroostai@hotmail.com 
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 بدخشان و اجتماعی اوضاع طبیعی:  1

 
 

 : و امکانات اقتصادی اوضاع طبیعی - .11
 

از از طرف شرق با پاکستان و  ،که از طرف شمال با تاجکستان افتیدهبدخشان در شمالشرق افغانستان 

چین همسرحد میباشد. در جنوب بدخشان والیات با  خرد( کالن و پامیر ر، پامیواخان )دهلیز طریق واخان

دریای  این والیت سرحد طبیعی بدخشان را در شمال کنر، لغمان و پروان و در غرب آن تخار قرار دارد.

این والیت را محدود  بخش های شرقی ومرواحی جنوبی و دامنه های قراقهندوکش ن سلسلۀ آمو می سازد.

سلۀ از سل حیث شاخه ای بهکه  گرفتههندوکش شرقی قرار دامان قسمت اعظم بدخشان در  .دنمی کن

از سمت شمالشرق به طرف جنوبغرب میالن  های پامیر، واخان و چترالقراقروم جدا گردیده از بلندی

از کوهستان هندوکش جدا شده  کوه خواجه محمد ،و حضرت سعید . در حوالی کران و منجانپیدا می کند

 در فاصلۀ چندین کیلو متر کوه  و فیض آباد  بین بهارک رود خانۀ کوکچه .افتیده از جنوب به طرف شمال

از  )از سطح بحر( هندوکش ارتفاع ورده.بوجود آ در آن قطع و تنگی طوالنیعمیقاً خواجه محمد را 

 7000 از چنانکه از ارتفاعات بیشتر ،کم شده میرود آن نواحی جنوبشرق بدخشان به سمت شمالغرب

 1760)مقایسه : کابل از سطح بحر  در منطقۀ کران و منجان متر 6000 و واخانمتر در نواحی جنوبی 

متر در اطراف رودخانۀ  500و کمتر از  متر در منطقۀ کشم 2000بأ به ارتفاع تقریمتر ارتفاع دارد( 

وجود برق آبی را ب برای استحصال نیروی یک قدرت عظیم که رودخانۀ مذکور فروکاست می کند آمو

اولی در پاکستان و ( است که متر 7485) ( و نوشاکمتر 7708) رین قلل هندوکش تراجمیر. بلندتآورده

در مناطق مختلف  متر 5000ی با ارتفاعات بیشتر از ر شماراخیرالذکر در بدخشان قرار دارد. قلل پ  

ً  بدخشان  .(2و  1)تصاویر  هندوکش شرقی سر به فلک می ساینددر  مخصوصا
  

  
سرحد افغانستان و  نواحی در پامیردر  درۀ پارسان : 1تصویر 

 [.1] تاجکستان

 واخان جنوبدر  دائمیی مناطق یخچالها : 2تصویر 

 .سرحد افغانستان و پاکستان در نواحی
 

و از  کیلومتر 200 حدود کوچک تا نواحی پامیر یعنی از ناحیۀ اشکاشمشرق غرب تا از  واخانساحۀ 

. کیلومتر عرض دارد 60تا  20 بین از شمال تا جنوب طول وکیلو متر  80حدود  آنجا تا سرحد چین

 10300که در شرق بدخشان موقعیت داشته و یک ساحۀ  از شاهکار های طبیعی به شمار میرود واخان

ً یک چهارم وسعت ب در زبان که . پامیر می کند ءدخشان می شود، احتواکیلو متر مربع را که تقریبا
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 مناطق فرو افتادۀ آنو  گرفتهقرار  سطح مرتفعیک است در  " و باز درۀ فراخ "باشندگان آن به معنی 

 . شدهپر دره ها  نهای اطراف ایاز ترسبات بزرگدانۀ کوه

. یکی از این گرفتهرارق یهای بزرگناسی بدخشان در محل تالقی شکستگیشاز نظر ساختار های زمین 

و پامیر می رسد.  و زیباک از هرات و غرجستان و شمال کابل می گذرد، تا منجان که هاشکستگی

، ، الرون، چوید، شغنانزیباک، خواهان هایبه استقامت از پامیر می آیند و های بزرگ دگری کهشکستگی

 ندر بدخشان مرکزی با هم تالقی می کنند. ای ،می رسند کپرک و تاش ، جوگانیبدخشان مرکزی، خیوند

در  د که بین سلسله های تیانشاننکه حرکات افقی و عمودی دارند، به ساحۀ مربوط می شوها شکستگی

)نقشۀ  محسوب می گردند، قرار گرفته اندوکش و پامیر که از مناطق شدید زلزله خیز دهن و تاجکستان

1) . 

 

 
 مناطق زلزله خیز افغانستان که بیشتر در بدخشان تمرکز یافته )یک(. : 1نقشۀ 

 

ات جدید جیو فزیکی و کیلو متر می رسند. قرار تحقیق 70اعماق بیشتر از  تاکز این زلزله ها امر

ها به زوایای در مناطقی که این شکستگی)یک(.  1اهتزازات سایزمیکی، این کتله ها هنوز هم فعال اند

                                           
به  یکیزمیسا یمقصد نقشه ها نیا یمسأله در نظر گرفته شود و برا نیا دیدر بدخشان با یدر امر خانه ساز نرویاز 1

از  هایخطوط شکستگ یهایکیتداد و در نزدگردد. در ام هیرا نشان دهند، ته زیکوچک که شدت مناطق زلزله خ یاسهایمق

چنانکه در جاپان متداول  ی،ساختمان دیجد یها تودیاز م ناطقشود. در سائر م یریجلوگ دیو منازل با راتیتعم یآباد

 .ردیاست، استفاده صورت گ
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و دره ها  های کاسه مانندکرده، باعث بوجود آمدن فرو رفتگیبزرگ تالقی می کنند، طبقات زمین نزول 

  .(3)تصویر گردیده اند 

 

 
. زردیوو  جوورد ،کوکچه یو رودخانه ها با دره ها و جرم و افتاده بین بهارکعکس فضایی حوزۀ فر : 3تصویر 

، اضافات از Google Earth ،2008)منبع :  کالنتر رسم شده اند چندین برابر شان رودخانه ها از اندازۀ اصلی

 (.نگارنده
 

ها توسط آب در این حوزه یونها سال احجار مختلف سلسله کوهتخریبات بعدی طبیعی با گذشت مل ر اثرب

مانند حوزه های فرو موار کرده، ر و سطح آنها را ههای فرو افتاده انتقال یافته و آنها را تا حدودی پ  

(، حوزۀ فرو افتادۀ 3)تصویر  با دشت فراخ تا جرم ارکهافتادۀ فیض آباد، ساحۀ فرو افتاده بین ب

در شمالغرب فیض آباد و غیره.  ، دشت ایشدر غرب دریای شیوه ، دشت پهن"، راغ یدعحضرت س "

، درۀ مانند درۀ کوکچهطبیعی  ت طبیعی ساختار هاییو ائتکاالها ستگیاین شکحرکات ر اثر بهمچنین 

، سفید ، قاص دره، سر دره، دیو درهدره ، پلنگ، س وم درهبا دو آب یفتل ، چاوش دره، درۀ شیوهارگو

د آمده که بوجوگر ها درۀ مقبول د صدو  ، درۀ کورخو، درۀ انجمندرۀ زردیو ،دره ، خاش، شاخ درهدره

 یهای طبیعی بدخشان افزوده اند. ئزندگانی را مساعد کرده و بر زیبارشد اقتصادی و امرار زمینه های 

ها،  رتسا، کو(ها )سنگ خارا مانند گرانیت ها بدخشان از احجار مختلفی چون مگماتیت یاهکوهستان

 ،ها مرمر ،ها ها، سلیت ، دولومیتآهک سنگها ها، کانگلو میرات ها، ها، امفیبولیت ها، گنایز انولیتگر

را از سر گذشانده تشکیل یافته که در دوره های مختلف ساخته شده و تحوالت متعددی  و غیره ریگسنگها

 .[2]تا ده هزار متر میرسد  از این طبقات مثالً در قسمت های فوقانی دریای کوکچه اند. ضخامت بعض

از اعماق  ها ر آتشین چون گرانیت، احجاهامخصوصاً شکستگی ،بدخشان های جیولوجیکبه دلیل ساختار

از مناطق  . در بعض[3] ها صعود کرده به نزدیکی سطح زمین رسیده اندزمین بداخل این شکستگی

ها توسط ذشت ملیونها سال تخریب و از آنجارا پوشانده اند با گ خشان طبقاتی که این احجار گرانیتکبد

 مثأل در نواحی درواز ،دیده اندعریان گر از این احجار گرانیتک مواضعیآب انتقال یافته اند. در نتیجه 

حرارت داشتند با آبهای  ۀ سانتی گریدکه هزاران درج آتشین . در زمان صعود، این کتله هایو یفتل
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زمینی تعامل کرده که در نتیجه مقدار معتنابهی از فلزات، نیمه فلزات و غیر فلزات را در خود حل زیر

و همدرانجاها  های احجار مجاور نفوذ کردهالت سر انجام در درز ها و شکستگیلو. این محندنموده ا

و  بدخشان از معادن فلزی و غیر فلزی .ندمنجمله منرال های معدنی گردیده ا ،ها باعث تبلور منرال

 غنی می باشد که در بخش بررسی امکانات انکشاف اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. بلورات کریمه

 که بقایای بودند ها قرار گرفتهکتله های عظیم یخچالبدخشان تحت  ی ازیخچالی مناطق وسیع در عصر

و در اطراف  جو، درۀ وردارکهفرو افتاده ب در حوزۀیخچالی  های ترسبات دورهد. آن هنوز وجود دار

حوزه های [. در دوره های یخچالی 3]اند  تثبت گردیده و واخان ههیل شیوو دره و ج منطقۀ زیباک

. در حالی که این سرحد امروز در ندمتر از سطح بحر پایین آمده بود 1400تا ارتفاعات  دائمیبرفگیر 

 [.3] کشیده اند خود را باال متر از سطح بحر 4800 بیشتر از ارتفاعات

یعنی مناطق کوهستانی، سطوح مرتفع  ،شان به سه بخش تقسیم می شوداز نظر ساختار های طبیعی بدخ

 هایبخشکه در  های طبیعی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی تأثیر فراوان دارند. این ساختارو دره ها

اوضاع اقلیمی  ، لذااستزیاد  مذکورمناطق ارتفاع در از اینکه تفاوت . شودبعدی به آنها تماس گرفته می

های شرق بدخشان سرد و نواحی به صورت عموم بخش .فرق می کند ه تا منطقه دگرمنطق از یکبدخشان 

نشان می  ثبت شده اند، 1971تا  1963ز سال اعداد و ارقام اقلیمی که ا غرب آن معتدل و یا گرم است.

ا ت جوالیماه و در پائین افتیده  یددرجۀ سانتی گرحدود صفر تا اوسط حرارت در ماه جنوری دهند که 

درجۀ  13حدود  حد اوسط حرارت ساالنه در فیض آباد. [3]باال می رود  یددرجۀ سانتی گر 27 حدود

در شرق بدخشان  از مناطق بدخشان، بخصوص درجۀ حرارت در بعضمحاسبه شده )یک(.  سانتی گرید

ماه تحت صفر  12تا  9 بین و پامیر و در قلل بلند درواز نزول می کند درجۀ سانتی گرید 20تا منفی 

 درجۀ سانتی گرید 30تا  25شان بین قرار می داشته باشد. بلند ترین درجۀ حرارت در مناطق غربی بدخ

 اطق بدخشان اند.گرمترین من و کوالغ ، فرسخ، تشخانمنجمله مناطق مشهد درۀ کشم میرسد.

ملی متر در سال نوسان می کند.  1000و حتی  800بدخشان بین کوهستان مقدار بارندگی در قلل بلند 

فشار هوا و باد در تابستانها در بدخشان ملی متر در سال است.  493حد اوسط بارندگی در فیض آباد 

ً  ،جنوبی بدخشانمیرود. نواحی باال  هکتو پاسکال 1000تا  998بین  از  نواحی جنوبی واخان مخصوصا

" می  نیمه صحرایی سرد “ اقلیم بدخشان اقلیم. در مجموع (2)تصویر  پوشیده است دائمیهای یخچال

زمستان آن طویل  ،است از سطح بحر متر 2400. آن مناطق بدخشان که دارای ارتفاعات بیشتر از باشد

ً و بعض متر از سطح بحر ارتفاع  3000تا  2500تابستان مناطقی که بین  دوام می نماید.تا مدت شش ماه  ا

تر دارای اقلیم معتدل  نیساحات پائ نسبتاً سرد بوده و شبها در همچو مناطق آب را یخ می زند. ،دارند

آسمان صاف و هوای خشک شروع شده،  های سرد،شبروز های گرم و  بدخشان با در خزاند. نمی باش

 3000تا  2500سرد میشود تا اینکه در همین فصل در ارتفاعات بین  و بارانی و ابرآلودآهسته آهسته 

متر در ثانیه معموالً  4تا  2ی با سرعت برف شروع می شود. باد های منطقه ئمتر از سطح بحر باریدن 

دامنه ها ز که باد های محلی در جریان روز ا از سمت شمالغرب و یا از جانب شرق می وزند، در حالی

 وزند.رو به پایین میو در اثنای شب رو به باال  دره ها و

و امکانات  بسیار وسیع بودهآنها در بلندیهای کوهستانها قرار دارند،  منابع که بدخشان رویزمینی آبهای

کوه هزار چشمه چنانکه از  .رده اندورا بوجود آ بالخصوص برای تولید انرژی و آبیاری خوب اقتصادی

سطح در همین کوهستان قرار دارد.  و کول یا آب ایستادۀ شیوه شتهفراوان دا پیداست، چشمه ساراننامش 

اثر ذوب  بردر تابستانها آب رودخانه ها د. ند را نشان می دهها در جریان سال تفاوت زیارودخانه  آب

تا  این رودخانه ها فصل بهاردر مواسم بارانی  درچنانکه هم ند.طغیان می ک هاکوهشدن برفهای سلسله 
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مهمترین رودخانه های بدخشان عبارتند از  .دنخروش می آی اثر باریدن باران به بریک مدت کوتاهی 

کران و  ، انجمن،، کشماغ، دراج، ردرواز ،، شیوهبا معاونین شان مانند واخان و کوکچه پنج دریا های

ت جویبار های متعددی بمیان آمده پیوساین معاونین خود از  .و غیره کورخو ،زرد دیو ،جو، وردمنجان

 ، گوتستان، خونی، کالوهخ دره، شدره، دلبرزا توری، آبهای پیلو فیض شیوه از دریایاند، بگونۀ مثال 

ۀ خرد و بزرگ در رودخان 100گونه تنها در واخان بیشتر از  به همین سر به مستی می زند.و غیره 

  ند.خروش و در غوغای

های جیولوجیک اختارولی از س ،صورت گرفته چیزیزمینی بدخشان تحقیقات ناهای زیربآ در خصوص

 زمینی باید وجود داشته باشد.آب کافی زیر و حوزه های فرور افتادۀ کوهستانهادر دره ها  که آن پیداست

 نندو میتوا رنددارد که در مناطق کوهستانی قرار دا زیاد ی خرد و بزرگزیبا هایوالیت بدخشان جهیل

می می ئیخچالی داشته و دارای آبهای دا أمعموأل منش و گیرندبمورد استفادۀ اقتصادی قرار  از هر لحاظ

جهیل  این آبها برای توالد و تکاثر پرندگان محل و استراحتگاه پرندگان کوچی بسیار مهم اند. باشند.

 ،قرار دارد در منطقۀ پامیر از سطح بحر متر 4129در ارتفاع ( که ، فکتوریا)زرکول، سرکول زریقول

های در قسمت) کول چقمقتین جکستان را می سازد.کیلومتر سرحد بین افغانستان و تا 18به طول تخمینی 

در پامیر  اخانودر شرق  (ن سبب به این نام مسما گردیدهو از ایشمال این کول سنگ چقمق پیدا می شود 

این دو از بین  پنج رودخانۀاز  یئها که شاخۀ افتیده اندگر مجاورت همددر و جنوب شرق زریقول  خرد

انجمن در جنوب  هایدر شرق بدخشان و آب دری جمالب   و حوض هشیود. همچنین جهیل نمی گذرجهیل 

 ،موجود استهای بدخشان کوچکتری در کوهستان ین آبهای ایستادۀعالوه بر ا والیت قرار دارند.این 

 ندر منجا جهیل فراس توسی، در شمال درۀ سخی و کوه بندکان بین کوه غاز در درۀ ابیار آب ابیار مانند

در  ، حوض شاهدر درۀ وردوج یا جهیل دوفرین راه، حوض دودر شمال کوتل دوراه و آب راست دره

 ، پامیر، واخان، منجان، بندکانهای کیدورکوهدر  .گیرنداز مناطق یخچالی منبع میکه  غیره و شمال راغ

و غیره صد ها قطعه  درواز ،(، چپ کول، جرف، قالت، ورک، لخش، اوارکشنیخان ،)مانند مندَرس

 .وجود دارد دائمی یخچال

اط و انقباض بدخشان را در عملیات فزیکی بر مبنای انبس هایهر چند اقلیم سرد عصر یخچالی کوهستان

حیوانی میگردد، در بدخشان نباتی و اوضاع سرد اقلیمی که مانع انکشاف حیات لی نسبت و ،تخریب کرده

نی عاری اند از امالح معد وجود آمدهب یخبندان دورۀ در هایکهاک. خوجود آمدهکمتر بای حاصلخیز هخاک

کمتر قابل برای زراعت دشتی و چمنی بوده  ،بلند در ارتفاعات های بدخشاناند. از اینرو نوعیت خاک

سیع غرب ، در بخشهای ومتر از سطح بحر 2000تا  500بین در ارتفاعات . (4)تصویر  اند استفاده

 تا دامنه های کوهستان خواجه محمد کشیده می شود. هابوجود آمده که دامن آن خیزهای حاصلبدخشان خاک

س( ساخته شده گل لوس  این خاکها که از ، متر می رسد و تا نواحی کشم 30ضخامت شان تا  اند، )ر 

ارزش اقتصادی که در بخش زراعت و مالداری  یابند می ادامه و فیض آباد ر بزرگ، شه، رستاقراغ

 ان و منجان، کر، زیباک، واخان، اشکاشم، غاران، شغناندره های کوهستانهای بلند مانند روشان .دارند

 هایمحیط ،" یاد می گردد هفت کوه بندی که در زبان باشندگان مناطق پایین افتادۀ غرب بدخشان به نام "

 ارتفاعات پیوست این دره ها تا یهایبلند در .خاص طبیعی و مسکونی را می سازند که بسیار جالب است

های پر فیضی ههای مرطوب بوجود آمده که چراگاحر، قطعات زیادی از چمنزارسطح ب متر از 4000

میده  احجار (5)تصویر  ، آمو و کوکچهپنج رودخانۀ و بستر در اطراف و نواحی بار آورده اند. به را

 ،هالذا در آنجاها چمنزار .می سازند قابلیت استفادۀ زراعتی را خاکهای نسبتاً خوبکه  ترسب کرده ای دانه
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که در صورت نهال شانی و زراعت  (5و  4)تصاویر  یده اندئرو محدودی هایو جنگلزار نیزارها

 .در قبال خواهند داشتحاصالت مطلوبی را 

  

  
 در واخان در منطقۀ کوتل بروغیلخاکهای جغلدار  : 4تصویر 

[1.] 

در غرب فیض  های زراعتی درۀ کوکچهخاک : 5تصویر 

 .2005. تصویر از نگارنده، تابستان آباد
 

گیرد، الکن سردی زان و زمستان بارندگی قابل مالحظه ای صورت میبا وجود آنکه در بدخشان در خ

الیت بمیان های بهم پیوسته در این وباعث آن گردیده که جنگلزار ویل و خشکی تابستانهازمستانهای ط

 ، جنگل توغیدر امتداد سواحل آمو از مناطق غرب بدخشان تا نواحی امام صاحب در کندز نیایند. تنها

 و غیره که از درختان بید، گز بوجود آمدهبه طول تقریبی صد کیلو متر و عرض یک تا ده کیلو متر 

مورد دستبرد و چپاول های عامه ر ثروتئنگلها نیز مانند سااین جترکیب یافته. الکن در این اواخر 

مناطق دگری  .دناخوردار رب نیز که از حمایت متجاوزان خارجی قرار گرفته یرتمندان و جنگساالراندق

بر عالوۀ  کیلومتری جنوبشرق فیض آباد قرار دارد 25که در  )بهارستان( بهارک مانند حوزۀ فروافتادۀ

، ، غزالیوخیرآباد، ملنگ آب، ونج یه هایامکانات زندگانی را برای قر زردیوپیوست آن درۀ  ،بهارک

طق منا .(3تصویر ) یدهانو غیره مساعد گرد ، لروازه، یوخچف، مزار، ازوان، مدرسه، یبابپرخو

، مناطق به شمول مناطق شهران تا منطقه درۀ خاش بین خاش ۀ، ساحوسطی دو طرفۀ دریای شیوه

سواحل  ی هم دو طرفۀئو تا جا شهر بزرگه تا نواحی و چاوش در تا فیض آباد وسیعی بین چاوش دره

که نقش مؤثر در امر تولیدات  قابل زراعت اند خوب دارای خاکهای خشانددر مناطق غرب ب کوکچه

متر و کیلو  24با طول  در جنوبغرب فیض آباد به طور مثال درۀ زیبای ارگو .می کنند ءایفامواد غذایی 

آب و  ،چوبحبوبات، های حاصلخیز بوده و منابع قابل مالحظۀ و متر دارای خاککیل 13عرض 

  .که همه ارزش اقتصادی را دارا می باشند دندار پر فیضهای چراگاه

بستانها ی فراوان وجود دارد که در تاهاهچراگا چمنزار ها و همچنین در شیله های کوهستانهای بدخشان

، انجمن و غیره. در ، کران و منجانه، شیوهای واخانمانند چراگاه ،میروند یالقها به یدر آنجامالداران 

ی بوجود آمده که در همچو متر از سطح بحر اراضی صحرائی و نیمه صحرائ 3000 ارتفاعات بیشتر از

، نباتات طبی و نباتات علوفوی ، شیرین بویهو ارتمیزیا اراضی بته های کوهی همراه با گیاهان اروشیه

 ، سرو  ، چوب خارمی رویند و در تابستانها خشک می شوند. در نشیب دامنه ها نباتاتی مثل خنجک

د. در بین دره ها عالوه نو غیره می روی ، بربرسو اقسام بته ها منجمله گالب وحشی النه، دو، گزکوهی

با  دهلیز واخان شوند.درختان مثمر و غیرمثمر تربیه میانواع حبوبات و علوفه، تربوز و خربوزه،  بر
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و  های وسیعهچراگابوده، آب حرکی انرژی منابع عظیم  عالوه بر معادن، دارای سطح مرتفع پامیر

 .(7و  6)تصاویر  که از نظر اقتصادی مهم اند سبز و شاداب دارد مزارع

جهان  یر بهترین چراگاهدیدن کرده، نوشته : " پام از پامیر 1273سیاح ایتالیائی که در سال  مارکو پولو

است که در آنجا یک حیوان الغر در ظرف ده روز فربه می شود. " همچنان یک دانشمند اتریشی که 

[ معتقد است که پامیر بخاطر فرهنگ بزرگی که در آنجا دست ناخورده 4در بدخشان زیاد کار کرده ]

در بخش منابع طبیعی این رساله بیشتر  دهلیز واخانباقی مانده، بسیار دلچسپ است. در مورد پامیر و 

 صحبت می شود.

 

  
 [.1] پامیر حاصالت گندم در قاضی ده : 7تصویر  [.1] درۀ دهخان پامیر در چراگاه : 6تصویر 

 

های یکه خاکئ، جادر نواحی غربی این والیت در دره ها و ز همها زراعت و مالداری بدخشان بیشتر

 ،غیر از حیوانات اهلی چون گوسفند، بز، گاو، خرصورت می گیرد. در بدخشان  حاصلخیز وجود دارد،

حیوانات  غژگاو و باختری که به ندرت یافت می شود،اشتر بالخاصه اشتر بخدی یا ب ختی یا  یابو، ،اسپ

)پوست این حیوان در مقایسه با کشور های همسایه در  روباه برفی برفی، ، پلنگوحشی چون گرگ

ً  ،، آهوبز کوهی [(،4بدخشان سیاه رنگ است که به زیبایی آن افزوده ] که  پولو آهوی مارکو مخصوصا

سانتی متر  180آنها تا  های که شاخ نیز وجود دارد یاد می گردد، ه نام گوز یا گوزنهای محلی بدر زبان

  .(9و  8)تصاویر  ندمی ک رشد [4]
 

  
 در پامیر پولو آهوی مارکو : 9تصویر 

 [.5] تاجکستان

 [5] افغانی مارکوپولو در پامیر مقبول آهوان : 8تصویر 

 

 منجله اسپ پامیری از شهرت خوب برخوردار است. که قامت متوسط دارد، قوی می باشد، اسپ بدخشی

ر خط و خال و پره های بزرگ و مقبول و پ  ببخصوص ش ،کمیاب و حشرات کمیاب همچنین پرندگان

 خوشرنگ پرنیسیوس در بدخشان پیدا می شوند.
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یک از موضوعات ذکر شده به صورت جداگانه ولی مختصر صحبت می  رروی ه آینده هایدر فصل

مطالبی خدمت خوانندگان ارجمند قبل از همه در بخش بعدی در بارۀ اوضاع اجتماعی بدخشان  د.شو

 د.گردمی ارائه 

 

 : خذآم - 2.1
 

 : منابع دری
 

افی پولند با همکاری سروی و کارتوگر ۀهوری دیموکراتیک افغانستان. ادارجیوکارت : اتلس جم یک :

 ، وارسا.1984ریاست کارتوگرافی افغانستان، 

 

 : و المانی منابع انگلیسی
 

[1] UNEP (2003): Afghanistan, Post-Conflict Environmental Assessment. 

United Nations Environmental Programme. Switzerland. 

[2] Wohlfart, R. & Wittekindt, H. (1980): Geologie von Afghanistan – 

Beiträge zur Regionalen Geologie der Erde. Gebrüder Borntraeger, Berlin, 

500 S. 

[3] Desio, Ardito (1975): Geology of Central Badakhshan (Nort-East 

Afghanistan) and Surrounding Countries. Italian Expedition to the 

Karakorum (K2) and Hindu Kush. Scientific Reports. E. J. Brill – Leiden. 

[4] Adamec, Ludwig, W. (1972): Badakhshan Province and Northeastern 

Afghanistan. 

Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria.  

[5]
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 ال تاریخی و اوضاع اجتماعیاحو:  2

 

 احوال تاریخی : - 1.2
 

تحریر در آمده، در حالیکه در خارج  داخل افغانستان آثار کمتری به رشتۀدر  2در مورد تاریخ بدخشان

" در سال  ابایفا از افغانستان نوشته های متعددی صورت گرفته. یک مؤرخ و مستشرق روسی به نام "

را در مورد تاریخ سه هزار سالۀ بدخشان منتشر کرد که در آن بر گوشه های مختلف تاریخ کتابی  1964

بدخشان  17تاریخ بعد از اواسط قرن  بدخشان روشنی انداخته شده. همچنان مؤرخ دگری به نام بولدریف

در آن حوادث تاریخی بدخشان " یاد می گردد، به رشتۀ تحریر در آورده که  تاریخ بدخشان را که به نام "

مؤرخین افغانی، عربی، چینایی، روسی، . عالوه بر این در مورد تاریخ بدخشان یل بیان گردیدهبه تفص

با وجود آنهم بدخشان نا شناخته مانده، چنانکه  اروپایی و جهانگردان غربی آثار متعددی نوشته اند.

ه مند شده که چرا سرزمین بدخشان را با آن همه اهمیتی که دارد، " از غربیان گل یولی مؤرخی به نام "

از محراق تحقیقات جغرافیایی و تاریخی از نظر دور نگه داشته اند. او در رابطه با بدخشان نوشته : 

تا این حد عالقه مندی و حس کنجکاوی دانشمندان را نسبت به خود بیانگیزد،  کمتر منطقه ای توانسته "

 [. 14، ص 1" ] شان، این قلب آسیا که آمو از آن می جهد، انگیخته استمثلی که بدخ

که افغانستان گرهگاه و محل تالقی منافع آزمندانۀ استعمار روس و استعمار انگلیس قرار  19در قرن 

گرفت، تحقیقات در خصوص جغرافیا، امور اجتماعی و تاریخ بدخشان نیز شدت یافت که در حقیقت امر 

" برای در بند کشانیدن  بازی بزرگ ی سیاسی و نظامی استعمار شرق و غرب در یک "به غرض پیشرو

مردم افغانستان صورت می گرفت و در ضمن معلومات جالب و مفیدی را در رابطه با جغرافیا و تاریخ 

 بدخشان نیز تدوین می کرد. با ازدیاد خطر تصادم منافع استعمار شرق و غرب دامنۀ این تحقیقات هر

های استعماری در امور داخلی و خارجی افغانستان فزونی می یافت. وسیعتر می شد و مداخالت قدرتچه 

کیلو متر به حیث ساحۀ حایل از تصادف  30ها فقط در عرض در بعض قسمت خاصه که دهلیز واخانبال

 ات افغانستان در پامیرو تصادم دو ابر قدرت استعماری کسب اهمیت می کرد، چنانکه برای تعیین سرحد

مالقات و توافقاتی را ، بار ها هیئت های روسی و انگلیسی در این مناطق با هم افغانی و دهلیز واخان

السیر سرحدی به امضاء رسانیده اند. خوانندگانی که به جریانات تاریخی بدخشان عالقه  در مورد خط

[ 2" ] هولسفرت [ و "1" ]گرافی میر های "هلوی آثار مؤرخین افغانی به کتابند در پمند باشند می توان

این آثار منابع وسیعی را به زبانهای مختلف  خذأکه به زبان المانی نگارش یافته اند، مراجعه نمایند. م

 رار می دهند. راجع به تاریخ بدخشان در اختیار خوانندگان ارجمند ق

و تحت آن رشد  تاریخی بدخشان تا حدود زیادی از اوضاع جغرافیایی آن تأثیر گرفته احوالبه هر حال، 

. زیرا بدخشان از زمانه های دور در چهار سوق مناطق پیشرفتۀ مدنیت های کهن و انکشاف نموده

. چنانکه کانون های متمدن ودهد و ستد تجارتی و فرهنگی بتاریخی موقعیت داشته و با این مناطق در دا

"، یا به قول عرب سیحون و جیحون به طرف شمال، هند در  آمو دریا " و " سردریا مثل مناطق بین "

                                           
و دور و نواح آن بدخشان از مدتهای طوالنی قلمرو خود مختار بوده که شامل مناطق وسیعی در افغانستان، تاجکستان  2

با پیشروی استعمار تزاری روس و استعمار انگلیس در آسیا، طی قرارداد های بین المللی سالهای  19می شد که در قرن 

مربوط بدخشان افغانی و ساحات شمال این  به دو بخش تقسیم شد. مناطق جنوب رود خانۀ پنج 1895، و 1879، 1873

" روسیۀ تزاری شد. پسانتر بر اثر تغییر در تقسیمات بدخشان  تاجکستان یا "گورنو بدخشان رودخانه تا بخارا مربوط

 اداری افغانستان، ساحات دگری از والیت قدیم بدخشان جدا و به والیات همجوار آن بداخل قلمرو افغانستان ملحق گردید.
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در غرب این والیت قرار داشته و از طریق شبکه های مختلف مواصالتی  جنوب، چین در شرق و باختر

گر بلکه با مراکز مدنیت های دور تر چون بین النهرین، یونان و " نه تنها با همد راه ابریشم رتی "و تجا

 (.2و  1مصر در ارتباط بودند )تصاویر 

 

 

 

 
افغانی  آلۀ موسیقی در هیکل گاو که الجورد : 1تصویر 

بخشهائی  قدیم یافت شده. در آن به کار رفته و از بابل

 2600ساخته شده. قدمت :  از این آلۀ موسیقی از طال

 [.33، ص 3سال قبل از میالد ]

طالیی که شاخها و یالهای آن از  بز کوهی : 2تصویر  

قدیم یافت شده و مطابق  افغانی ساخته و از بابل الجورد

می باشد،  بر درخت زندگی که از طال امعتقدات سامریه

 [.32، ص 3سال قبل از میالد ] 2500باال شده. قدمت : 

  

سال قبل با پیشرفته ترین مراکز متمدن  4500بر می آید، بدخشان کم از کم در  2و  1چنانکه از تصاویر 

و  ایفاء کردهادالت تجارتی و فرهنگی سهم ارزنده آن وقت جهان در رابطۀ تنگاتنگ قرار داشته، در مب

بر آنها تأثیر می گذاشت. در بدخشان بقایایی از آتشکده های زردشتی نیز وجود دارد که نشانه ای از 

خرابه ای در دامان یک تپۀ سنگی  اشاعۀ آن دین در آن منطقه می باشد. به گونۀ مثال در منطقۀ خاندود

[. همچنین 101ص  4]" می نامند  شمر آتش پرست است که باشندگان محل آنرا صومعۀ " هنوز موجود

های محل و استمرار بعض عنعنات ریشه در ادیان قدیم گیتی در این منطقه دارند، به طور بسیاری از نام

از خدایان قدیم هندیان است که صد ها سال نام یکی  می باشد، اه که در اصل شیو. شیوهمثال جهیل شیو

ین قدیم هندی پرستش می شده. این جریانات قدیم تاریخی مدتهای بسیار طوالنی ادامه ئتوسط پیروان آ

 خارج است.  رسالهداشت که شرح آن از حوصلۀ این 

غنی از  یث منطقۀ زراعتی وبدخشان را به ح ،در قرن دهم میالدی جغرافیادانان و زمین شناسان عرب

که  [. با سفر مارکو پولو3ند ]ه ایاد کرد و یاقوت های آنرا سرزمین الجوردچراگاهها خوانده و کوهستان

های تجارتی از طریق آسیای میانه و بدخشان به چین عیسوی به منظور پیدا کردن راه 1273در سال 

ستین بار معلوماتی در خصوص بدخشان در مغرب زمین اشاعه یافت. مارکو صورت گرفت، برای نخ
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پولو در سفر نامۀ طوالنیش در مورد بدخشان معلومات جالبی را در مورد اوضاع طبیعی و اجتماعی، 

 . ی و تجارتی آن سرزمین تدوین کردهمنابع حیات

دهلی تا بخارا و از آنجا تا خراسان ها در ساحۀ بین ازبکها و مغلامپراتوریهای عظیم  16با آغاز قرن 

( تحت 1530) 16شکل گرفت که هر کدام چشم طمع به بدخشان دوخته بودند. چنانکه بدخشان در قرن 

سیطرۀ خود را  ها زیر رهبری شاه جهانوری مغلامپرات 1647سلطۀ دولت بابریه قرار گرفت. در سال 

 18ها افتاد. با تأسیس دولت مستقل افغانستان در قرن ر سلطۀ ازبکزی در بدخشان از دست داد و منطقه

در بدخشان از اساس فرو ریخت و آن  های شیبانییادت احمد شاه ابدالی سیطرۀ ازبک( تحت ق1747)

در زمان سلطنت امیر عبدالرحمان خان سلسلۀ  19سامان جزء قلمرو افغانستان گردید. در پایان قرن 

ت ملوک الطوایفی در بدخشان از هم پاشید و تحت ادارۀ مستقیم حکومت مرکزی در کابل قرار حکوما

 گرفت. 

باشندگان افغانستان  سائرمردم بدخشان در راه استرداد استقالل کشور در پهلوی  20در آغاز قرن 

حیث سمبول  بایستادند که ولی محمد خان دروازی، این فرزند برومند و با تدبیر کوهستان بدخشان به

نقش ارزنده ای در تاریخ افغانستان ایفاء کرد.  مقاومت و ترقی و به حیث یار و یاور شاه امان هللا خان

ت منجمله بدخشان روی دس ،شاه امان هللا خان پروگرام وسیعی جهت پیشرفت و ترقی سراسر افغانستان

محمد های عمرانی نقش بر آب شد. بعد از استقرار خاندان النآنهمه پ، گرفت. الکن با سقوط دولت امانی

با  طی پنجاه سال در سراسر بدخشان هیچگونه کار عمرانی صورت نگرفت. نادر خان در اریکۀ قدرت

بعد از شکست  تجاوز روسها در افغانستان، بدخشان در جنگ مقاومت ملی سهم ارزنده ای ایفاء کرد.

های اسالمی در بدخشان باال گرفت و باعث تلفات جانی و مالی فراوان روسها تا حدودی جنگهای تنظیم

بدخشان از نو احیاء گردید و  سیستم ملوک الطوایفی در سراسر مملکت از جمله در گذشته ازین. شد

فقر و گرسنگی باال گرفت و مرگ زورمندان متعددی قرار گرفته، های مختلف این والیت تحت تأثیر بخش

 اوج خود رسید.  و میر کودکان به

 

 اوضاع اجتماعی : - 2.2
 

ست. این شهر که از سطح ربع افتیده که فیض آباد مرکز آنهزار کیلو متر م 45والیت بدخشان در ساحۀ 

 و دامنه هائی از شاخه های کوه خواجه محمد متر ارتفاع دارد، در بین جناح راست کوکچه 1200بحر 

قرار گرفته. فیض آباد از زمانه های دور با رودخانۀ کوکچه گاهی در کشمکش و زمانی در باهمی 

(. واحد های 3)تصویر  زیان دیده زیسته، گاهی شهر از رودخانه هستی گرفته و زمانی از مستی او

 رویت داده شده اند. 1اداری این والیت در شکل 

می بیشتر از یک ملیون نفر تخمین زده شده که تراکم آن بالغ بر حدود ک 2007نفوس بدخشان در سال 

نسبت به سائر مناطق بیشتر است. الکن احصائیۀ نفوس اهالی در  و جرم در شهر های فیض آباد، کشم

مناطق مختلف بدخشان به صورت دقیق معلوم نیست. قبل از اساس گذاری شهر فیض آباد، مرکز این 

موقعیت داشت که خرابه  کیلومتری غرب فیض آباد در جناحین کوکچه بود که در پنج ر خمچانوالیت شه

[. بسیاری مردم بدخشان در قشالقهائی که 4و خمچان هنوز باقیست ] های آن در حوزۀ هموار ک رخ

ندرتاً تا دوهزار نفر می رسد، زندگی می کنند. به جز از فیض  نفوس شان به چند صد نفر تا هزار نفر و

و بعض نواحی دگر، در باقی مناطق بدخشان در هر  و راغ آباد و مناطق دور و نواح جرم و بهارک

ر مربع نفر زندگی می کنند )مقایسه : در المان بطور اوسط در هر کیلومت 50تا  10کیلو متر مربع بین 
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متر از  3500نفر زندگی می کند(. مناطق وسیعی در بدخشان، بخصوص در ارتفاعات بیشتر  230

 سطح بحر، قابل زیست نمی باشند. 
 

  
 .نمایی از شهر فیض آباد با رودخانۀ کوکچه : 3تصویر 

 .2005تصویر از نگارنده، تابستان 

 های مربوط آن.یوالیت بدخشان با ولسوال : 1شکل     

 نگارنده. از شکل :    

 

ای دور در صلح و صفا در جوار باشندگان بدخشان که از تبارهای مختلف ترکیب شده اند، از زمانه ه

که در محدودی ازبک و تعداد  (4)تصویر  ک بودهاکثریت مردم بدخشان تاجگر زندگی می نمایند. همد

" در  قره مغل " ۀبسر می برند، چنانکه موجودیت منطقالیت نیز در این و ،بدخشان بنام مغل یاد میشوند

ناو  ال "" در شم علی مغل غرب این شهر و قریۀ "" در جنوب حافظ مغل جنوب فیض آباد و قریۀ "

عداد محدودی از هم میهنان ترکمن، پشتون ها در بدخشان دارند. همچنان یک ت" داللت بر اسکان مغل جرم

در " ساکن اند.  هزارۀ شیوه و غرجستانی هم در بدخشان زیست دارند مثالً غرجستانیها در منطقۀ "

 . (5)تصویر  ها سکونت می کنند قرغز مناطق دور شرق بدخشان در بلندی های پامیر
 

  
 ک در دره های بدخشان.باشندگان تاج : 4تصویر 

 تصویر از انترنت.

 [.5] های پامیردر کوهستان باشندگان قرغز : 5تصویر   

 

مسکن گزین شده اند که قرغزها در آغاز قرن بیست از آسیای مرکزی به افغانستان آمده و در بدخشان 

همچنان در بدخشان و [. 4] و کاسیک ، قره تایت، تایت: نیمان شامل چهار قوم می شوند که عبارتند از

ترکستان  مهاجرین که سکونت دارندعده ای اویغورهای ترک زبان  ،در شمال پاکستان تگدر نواحی گل

کهای عده ای از تاج ازبکی و قرغزی تکلم می نمایند. ،چین اند. باشندگان بدخشان به زبانهای دری

نمایند  می نیز صحبت و شغنی یانمونج ،ی، زیباکی، یدغه، اشکاشم، سنگالخیهای واخیبدخشان به زبان

ی، 8002 تای س رو
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خی از زبانهای پامیری اند در این زبانها که بر د.نباش نیز می تبار هااین  هایاین زبانها همزمان نام که

مناطق تاجکستان، قرغزستان، چین و پاکستان نیز رواج دارند. دانشمندان زبان، زبانهای پامیری  بعض

های آنها به ها و کوشانیها رایج بوده و ریشه ی می دانند که در زمان یفتلیئریارا شاخۀ شرقی زبانهای آ

های بدخشان مانند رسد. احتماالً نامهای بعض روستا ی و خوارزمی میئاوستا زبانهای سانسکریت،

همین زبانها  یره ریشه درو غ ، ازفان، یوخچف، غچان، آقشیرا، چکاران، مونجی، یوفت، ولیچپرخو

 از سطح بحر متر 3000مالدار اند که بیشتر در بلندیهای باالتر از و  دهقان پامیر هایداشته باشند. بدخشی

باشندگان بدخشان غالباً مقیم می باشند، در حالی  .سازد اقتصاد اساسی شانرا می راگاهو چ دارندزندگی 

سپند و رمه داری کمتر به قسم کوچی و نیمه کوچی زندگی اختیار نموده و به پرورش بز و گوکه عده ای 

که در مرکز والیت زندگی میکنند، به کارهای دولتی، دکانداری، تجارت، پیشه وری مصروف اند. آنهائی

 و امور صنعتی، فرهنگی و غیره مشغول اند. 

اجتماعی و مدنی بدخشان در این مختصر شرح داده های فرهنگی، برای جلو گیری از اطناب کالم بخش

نمی شوند. امیدوارم قلم بدستان در مقاالت جداگانه در این خصوص بنویسند. اما ناگفته نمی گذارم که از 

 این والیت انسانهایی به بزرگی و عظمت ولی محمد خان دروازی، نایب اعلیحضرت شاه امان هللا خان

انجام داده  ای و به کشور خود خدمات ارزنده های بیشماری مثل ناصر خسرو بلخی سر بر آوردو عرف

شهر  در " " نیز در روستای برالس بیدل اند. به قول آقای فروغی )یک( ابوالمعانی میرزا عبدالقادر "

و پسانتر به دهلی سکنه  ادی علم آشنا گردیده" بدخشان چشم به جهان گشوده و همدرآنجا به مب بزرگ 

 .گزیده

وضع اقتصادی و اجتماعی مردم بدخشان متأسفانه بسیار اسف انگیز است. عالوه از بیکاری، فقر 

های بیشمار صالتی، بیماریهای گوناگون، مصیبتهای موانگدستی، محرومیت از راهاقتصادی و ت

سالی و  ها، خشکریهای شدید، آبخیزی، لغزش بدنۀ کوه، برفبا3ب طبیعی مانند زلزلهئصااجتماعی، م

که از سابق به مقدار ناچیز  بر این زرع کوکنار مضافغیره نیز به سراغ باشندگان بدخشان می شتابند. 

جهت تداوی امراض صورت می گرفت، به شدت توسعه یافته. بنا بر موجودیت امکانات خرید و فروش 

معامله کستان و بازار های آسیای میانه و اروپا و به تأسی از سیاست ان به تاجدخشتریاک از طریق ب

کشت کوکنار و معامالت تریاک در بدخشان رونق بیشتر یافته. این مسأله باعث آن  گرایانۀ اولیای امور،

به  که تعداد زیادی از باشندگان بدخشان، برای فرار از اوضاع جانگداز اقتصادی و اجتماعی هگردید

نگیر تریاک رو بیآورند که تعداد معتادین تریاک در این والیت به سرعت در حال افزایش بوده، حتی دام

 .زنان و اطفال نیز گردیده

برای مردم بدخشان، به مانند بسیاری والیات دگر مملکت، خدمات اجتماعی به طور مثال در زمینۀ تعلیم 

و غیره کار قابل الذکری صورت نگرفته. در سالهای و تربیه، صحت عامه، آبرسانی، برق، مواصالت 

پخش امواج آنها بسیار محدود است، در مرکز  ۀاخیر تنها یک دستگاه فرستنده رادیو و تلویزیون که ساح

تمدید مواصالت به مشکالت مواجه بوده و  ،های صعب العبورت فعال گردیده. نسبت کوهستاناین والی

العاده زیاد است. اگر چه کشور های کوهستانی در جهان بسیار اند، معضالت مردم از این ناحیه فوق 

                                           
واحد به حساب درجه بندی ریشتر در ولسوالی شهربزرگ بدخشان بوقوع  6,6زلزلۀ شدیدی به اندازه  1998درماه می  3

خانه تخریب، بیشتراز  16000هزار نفر کشته،  5 – 4پیوست که تکانه های آن تا سواحل آمو رسیده بود. بر اثر این زلزله 

نفر بی خانمان  45000صد قریه براثر لغزش زمین زیرانبارخاک شد. عالوه برین چندین هزارمواشی نابودشده و حدود 

گردیدند )معلومات از: داکتر احمد هدایت کارمند سازمان ملل متحد که برای تنظیم ارائه کمک های طبی به مجروحین 

 حادثه به منطقه رفته بود(.
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ولی این ممالک توانسته اند از یک جانب بر مشکل مواصالت غلبه کنند و از جانب دگر از امکانات 

انکشاف اقتصادی همچو مناطق مانند منابع انرژی، مواد خام، توریزم و غیره استفاده نمایند. با وجود 

آب و مواد معدنی، امکانات زراعت حرکی قعیت خوب جغرافیایی، منابع سرشار انرژی آنکه بدخشان مو

و مالداری و توریستیک دارد، الکن با آن هم مردم بدخشان از فقر اقتصادی، کمبود مواد غذایی و آب 

شیدنی گر عذاب می کشند. به گونۀ مثال در شهرها و روستاها آب نوو هزار و یک مصیبت دنوشیدنی 

ها آورده می شود و سیستم کانالیزاسیون حتی در مرکز والیت ودخانه ها، جویها، حوضها، و چاهاز ر

 ی گردیده.ئوجود ندارد و عالج فضله آبها صورت نگرفته که این مشکل باعث بروز کولرا و امراض امعا

منابع  ،بارانها و حتی بداخل رودخانه ها انداخته می شوند با ریزش همچنان زباله ها که در کنار سرک

 آبهای نوشیدنی را آلوده کرده، باعث بروز امراض مختلف می گردد.

امکانات انکشاف  رسالههای بعدی این تأسی از همین امید است که در بخشبه برای رفع این مشکالت و 

اقتصادی بدخشان مورد مداقه قرار گرفته، نشان داده می شود که بدخشان دارای امکانات بسیار خوب 

 فت است که می توان از فیض آن باشندگان آن والیت را به رستگاری اقتصادی رساند.پیشر

 

 :خذ آم - 3.2
 

 : دریمنابع 
 

های مردم و داستانها، از سلسلۀ "، لطایف و ضرب المثل نجینۀ معانیگ " : امان هللا فروغی یک :

 .دنمارک، 1998 گنجهای لعل بدخشان،
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 منابع آب:  3

 
 میت آب و نقش آن در انکشاف بدخشان :اه - 1.3

 

آب ضرورت عمدۀ زندگانی بشر است که تقاضاء به آن در سطح جهان روز به روز بیشتر می گردد، 

زیرا نفوس جهان به سرعت بیشتر میشود و همه برای بهتر ساختن زندگانی در تالش اند که این تقالء 

ه منابع آب به شدت کاهش می یابند و مناطق سبز، مصرف بیشتر آب را در قبال دارد. این در حالیست ک

علفچرها و جنگلزارها تا حدود زیادی نقصان دیده اند. کمبود آب باعث بروز مشکالت در زمینۀ تهیۀ 

 سائر آب نوشیدنی و رکود در زراعت و صنعت گردیده، کمبود مواد غذایی، عقب ماندگی صنعتی و

روز معضالت اجتماعی و خانه ین به نوبۀ خویش باعث بهای اجتماعی را موجب می گردد. و اکمبود

مواد قیمت  2009و  2008های ان، منجمله در افغانستان، در سالهای فراوان شده. چنانکه در جهخرابی

سالیهای متواتر، جنگ و سیاست استعماری کشور های ذیدخل به صورت غذایی در نتیجۀ کم آبی، خشک 

ر و نادار جامعه که اکثریت اجتماع افغانستان را می سازند، ضربۀ سرسام آور بلند رفت که طبقات فقی

فقر و گرسنگی  ،ند. عالوه بر این بحران فرا گیر اقتصادی جهانیه اکاریی بی آبی و گرسنگی را خورد

های اجتماعی می گردد که این مصیبت در انکشاف یر بیشتر ساخته و موجب نابسامانیرا در کشور های فق

یکه امکانات تخنیکی دارند، با ذخیره کردن ئگر کشور هااز جانب د را می پیماید. خود قوس صعودی

آب به فروش آن مبادرت می ورزند که این معامله نشان می دهد که آب را که ضرورت عمدۀ جامعۀ 

طبیعت توجه صورت گیرد. از  بشریست به پول عوض کرده اند، بدون آنکه به حیات انسان و صیانت

ذخائر ان مدیریت سالم و خردمندانۀ منابع آبی و استفادۀ غیر متناسب و غیر عادالنه از گر فقدسوی د

های اجتماعی بیشتر بی و در نتیجه به معضالت و مصیبتزمینی به مشکل کم آزمینی و زیرآبهای روی

 افزوده است. 

، آبیاری و بدخشان به خاطر موقعیت توپوگرافیک خوب خود از منابع آب به منظور نوشیدن، زراعت

 ، در تمامی فصول سالو شهر بزرگ تولید برق غنی است و یگانه والیتیست که به استثنای مناطق راغ

 (. 1می در اختیار دارد )نقشۀ ئهای نوشیدنی داآب

 تیوال نیگان امنابع از دسترس آنها دور است، لذا باشند نیکنند که ا یم یزندگ یچون مردم در بسا نقاط

و چه هم در خصوص تدارک آب  یاریزراعت و آب ۀچه در ساح یاتیح ۀماد نیآب به ا یبا آنهمه فراوان

 یآب م یاز چشمه ا دآبا ضیاز مردم شهر ف یمواجه اند. به طور مثال عده ا ادیبه مشکالت ز یدنینوش

ذخائر آب  کهیا " قرار دارد. در حال" شاه گد ۀیدور بوده و در قر لومتریک نیآورند که از مرکز شهر چند

 امیآباد موجود است )آب کوکچه در ا ضیدر شهر ف یحت پاک و ستره در سواحل کوکچه ینیرزمیز

 باشد(. ینم دنیقابل نوش یمکدر شده به صورت عاد هایزیآبخ

به وجه   زیمنابع ن نیاز ابرق را  یانرژ دیآب است بلکه امکانات تول میمنابع عظ ینه تنها دارا بدخشان

بدخشان، بخصوص در رابطه با رشد زراعت و صنعت  یعوامل مثبت در انکشاف اقتصاد نینکو دارد. ا

 .رندیتوانند مورد استفاده قرار گ یم یو آسان یکننده دارند که به خوب نیینقش تع

نشود و آبهای  و انرژی حرکی آن در بدخشان استفاده روشن است که در صورتی که از منابع آب

رویزمینی توسط بند ها مهار نگردند، انکشاف زراعت و پروژه های عام المنفعه صورت نگرفته و 

مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و فقر و تنگدستی در آن والیت حل نمیگردند. به تأسی از همین واقعیت 

و  ، واخاننۀ پامیراست که در آتی منابع آب بدخشان، بالخصوص رودخانه های آمو به شمول رودخا
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بصورت بسیار مختصر  و زردیو با معاونان آن چون آب انجمن، رودخانه های وردوج رودخانه کوکچه

تولید برق مورد توجه و مداقه قرار می گیرند. چگونگی استفاده از این منابع در جهت انکشاف زراعت، 

و بهبود اوضاع اقتصادی مردم بدخشان خصوصاً در بخش انرژی، زراعت و آبیاری در فصلهای بعدی 

 بررسی می گردد.
 

 
 .منابع آبهای رویزمینی بدخشان در مقایسه با سائر مناطق کشور )یک( : 1نقشۀ 

 

 بدخشان : هایمنابع آب - 2.3
 

 های رویزمینی :آب - 1.2.3
 

های وسیع بدخشان در هندوکش شرقی که ادامۀ سلسله بخش ،تذکار یافت رسالهاول این  متچنانکه در قس

و  آغاز گردیده تا کوتل انجمن کوههای قراقوم می باشد، قرار دارد. هندوکش شرقی از رودخانۀ واخان

کیلومتر  25کیلومتر در شمالشرق به  100عرض آن از ه کیلومتر ادامه می یابد ک 360به طول  خاواک

 متر است. کوتل کیلیک 5000 از سطح بحر غرب در ناحیۀ خاواک کاهش یافته، اوسط ارتفاع آندر جنوب

به سه ، حوزۀ آبریز هندوکش شرقی را در والیت بدخشان همین ارتفاع قرار داردافغانی که در  در پامیر

و سند می گردند. مبدأ این انقسام  بخش تقسیم می کند که شامل حوزه های آبگیر رودخانه های آمو، یارقند

جنوب کوهستان سرکول است که حوزۀ آبریز آمو را به طرف شمال از حوزۀ آبگیر یارقند به طرف 

و به طرف جنوب شرق آن سلسله  اقغرب این کوهستان سلسله های مستشرق جدا می سازد. بطرف جنوب
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های هندوکش ادامه می یابد، که آب این حوزه به دریای سند می ریزد. بزرگترین منابع آب بدخشان در 

 حوزۀ آبگیر آمو قرار دارد. 

وجود می آید که ملیارد متر مکعب آب ب 180حدود  ر اثر ریزش برف و بارانبدر افغانستان ساالنه 

 ملیارد متر مکعب آن منابع آبهای افغانستان را می سازد که 95 نصف آن تبخیر گردیده و حدود تقریبا  

در صد آن،  88. از این منابع [1] ها از هندوکش منبع می گیرندر اثر ذوب شدن برفبدر صد آن  80

بهای آملیارد متر مکعب آن  11در صد آن یعنی  12ملیارد متر مکعب آبهای رویزمینی و  84یعنی 

، 4، پنج[. حوزۀ آبگیر آمو که به طور عموم شامل رودخانه های پامیر1زمینی را تشکیل می دهند ]زیر

(، نسبت موقعیت بلند آن از سطح بحر، حدود 1، کندز و غیره می گردد )شکل ، خان آبادآمو، کوکچه

در صد وسعت خاک افغانستان را در  14آب مملکت را احتواء می کند که این حوزه در صد منابع  57

 بر می گیرد. 
 

 

 

 در ذیل عده ای از این رودخانه ها اندکی مورد بحث قرار می گیرند.

 

 یا حوزۀ علیای آمو : و پنج رود خانۀ پامیر - 1.1.2.3
 

بلند ترین منبع آمو را که در اینجا به نام رودخانۀ  ،جغرافیا دان انگلیس (Lord Curzon) لورد کورزون

های سرحد افغانستان با چین در شود، در مناطق یخچالی در نزدیکی ( از آن نام برده می1)شکل  پامیر

، 1895در سال  بریتانیاجمن جغرافیادانان سلطنتی کشف کرده که بر اثر آن از طرف ان پامیر کوچک

                                           
 و قزلسو تا نواحی پیوند رودخانۀ کوکچه به رودخانۀ پامیر ، از محل اتصال رودخانۀ واخانقسمت باالیی رودخانۀ آمو 4

تان و بعد از آن به نام آمو یاد می گردد که سرحد طبیعی بین افغانس " یا " پیانج " به آمو، به نام رودخانۀ " پنج یا سرخاب

 و تاجکستان را می سازد.

قزلسو یا  مرغاب
 سرخاب

 شیلی

 واخان

 پامیر

 پنج

 پنج

 پنج

 چقمقتین
 هشیو سرکول

 انجمن

 منجان

 کوکچه
 وردج

 زردیو

 خان آباد

 کوکچه

 ۀ آبریز آموحوز

 حوزۀ آبریز کنر

 عده ای از رودخانه ها و آبهای ایستادۀ بدخشان
 : حد فاصل حوزه های آبگیر خط سبز

  : حدود بین المللی خط سرخ

 آمو

 

 راغ 

 دوراج

 درواز

 2009ی، ئروستا

 کشم

 شبکۀ طبیعی منابع آبهای رویزمینی بدخشان. : 1شکل یک 
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 آمو ۀگرفت. منبع رودخان یعنی کمی بعد از ختم جنگ تجاوزکارانۀ دوم انگلیس بر افغانستان، مدال طال

گذر یعنی منبع کورزون. آب پامیر بعد از سر چشمه و  ،در این حوزه به نام همین شخص مسما گردیده

کیلو متر  20که در پامیر بزرگ قرار دارد و دارای  5)سرکول یا زرکول( جهیل زریقولاز دره ها به 

 (.4تا  1و تصاویر  1می رسد )شکل  ،کیلو متر عریض است 4تا  2و بین بوده طول 

متر  6000بیشتر از  های بلند و غیر قابل عبور تا ارتفاعاتاز کوهستانکه  آب دره های متعدد پسان تر

بزرگ و مقدار  ها از پامیرآب قسمت زیاد اینمی گیرند به این رودخانه می ریزد. منبع از سطح بحر 

های بلند پامیر، منابع طبیعی می کوهستانئو برفهای دامناطق یخچالی د. نکمتر آن از پامیر خرد می آی

های متعددی را خروشان ساخته که آب آنها سر انجام به  آبهای بدخشان در این منطقه اند که رودخانه

ریخته و به آمو می رسد. رود خانه های متعدد دگر به رودخانۀ پنج می ریزند،  رودخانۀ پامیر و پنج

، آب پامیر و غیره. بستر رودخانۀ پنج از ریگ، غ، را، کوفاب، دروازه، شیومانند رودخانه های واخان

متر و  900تا  200به  های باالتر از آبریزۀ کوکچهره ها تشکیل شده، عرض آن در قسمتجغل و صخ

متر در یک ثانیه می باشد.  2تا  0,6متر می رسد. سرعت آب رودخانۀ پنج بین  4تا  2عمق آن به 

رودخانۀ پنج بصورت عموم هموار و پست بوده تنها در بعض جا ها شخ و درشت شده و جناحین بستر 

کیلو متر عریض  5تا  2. سواحل رودخانۀ پنج بین [2متر می رسد ] 30تا  3ی آن بین بلندی صخره ها

رودخانۀ پنج  در را قطع می کنند.آناند که بعضاً رود خانه های کوچکتری از بین آن گذشته و سواحل 

می آبخیزی صورت ئها و یخچالهای داو در تابستان بخاطر ذوب شدن برف های بهاریبهار بخاطر بارش در

متر و حد  3تا  1,5می گیرد. چنانکه سطح آب این رودخانه در مقایسه با سطح اصغری جریان آب بین 

چ دوام پیدا می های اکتوبر تا مارحد اصغری آب رودخانۀ پنج از ماه متر باال میرود. 7تا  5اکثر بین 

متر باال می برد.  1ا کند که بعضاً در این زمان یگان آبخیزی هم رخ می دهد که سطح آب رود خانه را ت

ها زمانی پر خطر میشوند که بارندگی شدید در ایامی صورت بگیرد که سطح زمین خشک این آبخیزی

فرود آمده باشد، بی درنگ به  باشد. در این صورت آب به زمین نفوذ نتوانسته و هر چه آب از آسمان

جریان افتیده باعث طغیان آب و آمدن سیل می گردد که موجب خسارات جانی و مالی می شود. در 

 2008و  2007سواحل رودخانۀ پنج بته ها، نیزار ها و جنگلهای کوتاه قامت روئیده که در سالهای 

و  1سرانجام به آمو تبدیل می شود )شکل رودخانۀ پنج در امتداد خود  .بیشتر بر آنها دستبرد زده شده

 (.2و  1تصاویر 

با  واخان ۀاز محل اتصال رودخان یعنیخود  یفوقان یدر قسمتها آمو ۀچنانکه تذکر داده شد، رودخان

 نیرودخانه در هم نی(. ا1گردد )شکل  یم ادی پنج ۀبنام رودخان کوکچه زیآبر ۀتا منطق ریپام ۀرودخان

خود در بعض  داددر امت حون،یبه قول عرب ج ایگردد. آمو  یم ضیمتر عر لویک 2,2تا  1 نیب هیناح

 یواحکه از ارتفاعات بلند در ن ستیخارق العاده ا ۀکند. آمو رودخان یم دایمتر وسعت پ لویک 5تا  ینواح

)از جمله  لومتریک 3000حدود  یافغانستان و تاجکستان گذشته بعد از ط یخود از کوهستانها یایعل

و ترکمنستان( و عبور از  ازبکستانافغانستان با تاجکستان،  نیب یعیسرحد طب لومتریک 1200 شتریب

 250رودخانه ساالنه حدود  نی. ادزیر یم ارال لیهموار ازبکستان و ترکمنستان در جه ینهایسرزم

 نیستوسیدر عصر پال یعنی نیزم میسرد اقل یبرد. در دوره ها یمتر مکعب رسوبات را با خود م ونیمل

                                           
در بحبوحۀ تجاوز اول انگلیس بر افغانستان جهیل سرکول را  1838یکی از صاحب منصبان اردوی انگلیس در سال  5

 و توروس تش، نزامسمی کرد. سرکول نام کوهستانی است که در قدیم به نام بلورتغ (Victoria) بنام ملکه انگلیس فکتوریا

 [ و این کول در آن موقعیت دارد.2یاد می گردید ]
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هزاران سال  یط رودی( و هرمنهی)م آمو، مرغاب یسال دوام کرد، آب رود خانه ها ونیمل 1,8که حدود 

 [.4] دندیرس ی( منی)کسپ خزر ۀریتا بح

 

 

 

 
کالن و پامیر خرد با  ، پامیردهلیز واخان:  1تصویر 

 [.3و واخان ] ، آقسوهای پامیر، پنج رودخانۀ

، کول چکان و سرکول با دره های رود خانۀ پنج : 2تصویر  

، Earth Googleمی. تصویر از ئداجانبی و یخچالهای 

 .2004اکتوبر 
 

 چنانکه آثار جیولوجیک نشان می دهند این روند تا تقریباً سه هزار سال قبل ادامه داشته. ولی دیریست

برساند.  چه که حتی به جهیل ارال گر نمی تواند خودش را به بحیرۀ کسپینکه آمو چنان از نفس افتیده که د

مگر آمو باید بلندیها به این عظمت دیده شده که خود را به بحر آزاد نرساند.  رودخانه ایدر جهان کمتر 

های عظیم و سوزان را طی کند و از وزش باد های گرم و طوفانهای دامنه های فراوان، دشتو فرورفتگی

ال برساند. با آنهم رود خانۀ آمو از حوالی دار به سالمت بگذرد تا خویش را دست کم در آغوش جهیل ار

 (.6و  5منطقۀ امام صاحب به بعد قابل کشتیرانی می باشد )تصاویر 

خشک سالیهای متواتر و افزایش حرارت هوای زمین، باد های خشک و توفنده و اعمار بند های متعدد 

 . در نتیجۀ خشکانداختهوی خروشنده را از نفس آب گردان در تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان آم

تا  2007تا  1975" وسیعتر شده و بحیرۀ ارال از سال  قزل قوم " و " قره قوم سالیها صحرا های "

)دو( خشک گردیده. کمبود آب باعث کشمکش در بین کشور های قرغزستان، قزاقستان  در صد 75حدود 

گردیده که پای روسیۀ فدرال  و سردریا دریاتان روی استفاده از آبهای آمومنستاجکستان، ازبکستان و ترک

ازبکستان اعالم کرده است که تأسیس نیروگاههای  و چین نیز در این منازعه کشانیده شده است. چنانکه "

آسیای مرکزی می گردد و عظیم آبی و برقی در رودخانه های فرامرزی سبب نابودی محیط زیست در 

" )دو(. ولی تاجکستان ادعا  با پروژۀ سد سازی و نیروگاه های آبی تاجکستان ابراز مخالفت کرده است

ضرورت دارد  و گاز دارد که در این کشمکش چین از ازبکستان حمایت می کند، زیرا این کشور به نفت

، استاد پوهنتون قاضی در شهر انقره و نظر محمت سیف الدین ارولو ازبکستان غنی از آنهاست. به 

های اصلی بحران آب در دنیا در آسیای میانه است امور آسیای مرکزی، یکی از کانون متخصص در

)سه(. جالب توجه است که کشور های تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان بخاطر استفاده از آب آمو که 

بخش قابل مالحظۀ آن از افغانستان به جریان می افتد، در رقابت اند. در حالیکه حکومت بی اعتنای 

افغانستان که طبق مقررات حقوق بین الدول در رابطه با آب آمو، حق اولیت استفاده از آنرا دارد، در 

در آن خاینان  این قضیه تماشاگری بیش نیست. و این یک نمونۀ کامل از یک کشور بی صاحب است که
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ملی به تجاوزگران بین المللی عشوه می فروشند و ثروت ملت و منافع مملکت پامال زورمندان شده و 

 منابع طبیعی و ملی مورد آز همسایگان قرار گرفته است.
 

 

 

 
بعد از منبع که خط سرحد  رودخانۀ پامیر : 3تصویر 

 [.5د ]بین افغانستان و تاجکستان را می ساز

در مسیر بعدی با آب زالل و سرکوب  رود خانۀ پامیر 4تصویر  

 [.3بلند ]

 

 

 

 

 کندز در موقع آبخیزی. آمو در نواحی قلعۀ زال:  6تصویر   [.6امام صاحب ] : آمو در منطقۀ جنگل توغی 5تصویر 
 

متر مکعب در یک ثانیه )یک( محاسبه  2050که حد اوسط ساالنۀ آب آن در منطقۀ قرقین  رودخانۀ آمو

زد و گاهی با گردیده، در جریان آبخیزی، سواحل خود را تخریب کرده بستر خود را وسیعتر می سا

ر عالقه داری درقد د . مانند جزیرۀ درقدآمدن جزایری در بستر خویش شدهوجود تغییر مسیر باعث ب

والیت تخار که در گذشته بخاطر تثبیت مالکیت این جزایر جنجال هایی بین افغانستان از یک طرف و 

تا آمو  رودخانۀسواحل . رخ دادهدگر اجکستان از جانب دولت تزاری روسی، اتحاد شوروی سابق و ت

اثر  برگردیده که  تحکیم فغانستان،خالف موازین قبول شدۀ بین المللی و تفاهم ا سوى تاجکستان ازجایی 

ها منزل هزاران جریب زمین زراعتى و ده آن شدت جریان آب به جانب افغانستان زیاد شده و در نتیجه

های این خصوص توجهی ندارند، لذا زمیناز بین رفته اند. چون اولیای امور افغانستان در مسکونى 

ً در قرها کیدر سواحل جنوبی آمو در طول دهزراعتی مدام  و قصبات امام  یه هالو متر، مخصوصا

 15از بین رفته می روند. قرار اظهارات والی جوزجان مورخ  و دشت قلعه ینگى قلعه ،صاحب، ارچی

هزار هکتار زمین زراعتی از خاک کشور شامل  128بیش از تنها در والیت جوزجان  2008جون 

 .بستر دریا گردیده
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بصورت عموم از سه شاخۀ عمده تشکیل  رود خانۀ آمو در نواحی علیای خود یعنی ساحات رود خانۀ پنج

 یا آب واخان و رود خانۀ آقسو (، رودخانۀ واخان4و  3)تصاویر  گردیده که عبارتند از رودخانۀ پامیر

که پسانتر به آمو می ریزد. رودخانۀ مرغاب یکی از معاونان مهم آمو می  )رودخانۀ سفید( یا مرغاب

 10( در قلمرو افغانستان منبع گرفته و حدود 8و  7" )تصاویر  چالپ " یا " کول چقمقتین باشد که از "

از قلمرو افغانستان خارج  اجکستان را ساخته و در نزدیک قزل رباطکیلو متر سرحد افغانستان و ت

کیلومتر در  500گردیده به داخل تاجکستان جریان می یابد. این رودخانه بعد از طی فاصله ای به طول 

بدخشان در  " منطقۀ روشان قلعه عمر " تاجکستان و محلۀ " برتنگ یک بستر مارپیچی در نواحی "

ر رودخانه های دگر تاجکستان ئمی ریزد. این رودخانه مانند سا " به رودخانۀ آمو جویک شمی حصۀ "

)کافر نهنگ،  " به آمو می پیوندد(، کافرنهان خرگوش خانه )در حصۀ " یا قزلسو چون رود خانۀ وخش

 " اینجا مورد بحث قرار نمی گیرند. سرخان دریا " به آمو می ریزد( و " تخت قباد در نزدیکی "

پیوندند، مانند رودخانه های ها رود خانۀ خرد و بزرگ دگر از قلمرو افغانستان سر انجام به آمو می ده

، کندز و غیره. این رود خانه ها به نوبۀ خود توسط معاونان خان آباد ،، کوکچه، دوراج، راغ، دروازهشیو

 9قرار دارد( که از  که بین درواز و دونج ایستمنطقه  راغ) آب می شوند مثال  آب راغرمتعدد دگر پ  

به آمو  همۀ آنها از طریق آب  راغ آبکه  ، سده و غیره ساخته شده، آب رونجدرۀ بزرگ مانند تورغان

 می رسند.

  

 یا آب واخان : رودخانۀ واخان - 2.1.2.3
 

( و 7خرد و پامیر کالن قرار گرفته )تصویر  در یک درۀ وسیع بین کوهستانهای پامیر رودخانۀ واخان

نیز از آنجا به جریان می افتد، از مناطق یخچالی  که رودخانۀ قره تاش غربی کوتل واخجیراحی جنوباز نو

از هم جدا می شوند که  " منبع می گیرد. در ناحیۀ منبع دو سلسله کوه توسط درۀ واخجیر یدانشیرین م “

متر از سطح بحر می  7000متر و حتی تا  6500در نزدیک سرحد افغانستان و چین ارتفاعات آنها تا 

متر  6000که قلل آن تا بیشتر از  کوهستان نیکوالسرسد و ذخیره های طبیعی آب واخان را می سازند. 

می است، حوزۀ آبریز پامیر بزرگ را از حوزۀ آبریز رتفاع دارند و دارای یخچالهای دائاز سطح بحر ا

 50تا  40کیلو متر و عرض آن بین  160جدا می کند. طول این کوهستان  پامیر خرد و رودخانۀ واخان

که از نقطۀ اتصال رودخانۀ واخان و پامیر به طرف شرق ارتفاع آن زیاد می گردد و  کیلو متر می رسد

در تاجکستان فروکاست می کند. بخش شرقی کوهستان نیکوالس در افغانستان به  در نواحی قزل رباط

رودخانه های متعددی منجمله رودخانۀ برکوت نام سلسله کوه واخان یاد می گردد. از کوهستان نیکوالس 

منبع می گیرد. رودخانۀ واخان در حوزۀ علیای خویش آب دره های جانبی را با خود مدغم کرده  یسی

گر در آن بریزد، به سمت شمالغرب بدون آنکه آب کدام رودخانۀ مهم دکیلو متر نخست،  45در طول 

"  بزی گنبد ( رودخانۀ "10و  7)تصاویر "  بزی گمبز یا ""  بزی گنبد ر نزدیکی "جریان می کند. د

" بدان ملحق می گردد. رودخانه  مرزا مراد ( می گذرد در دشت "8و  7)تصاویر  که از کول چقمقتین

بزی  " به رودخانۀ " بزی گنبد در شرق ناحیۀ " جلگههای متعددی منجمله دو رودخانه از منطقۀ آق 

زیبای پیروزه  را به حیث آب  (Chaqmartin)کول چقمقتین پولو (. مارکو7" می ریزند )تصویر  گنبد

کیلومتری جنوب شرق  45د می گردد در " هم یا گزکول این جهیل که به نام ". رنگ توصیف کرده

کیلو  17متر کمتر از سرکول است. طول کول چقمقتین  130حدود ارتفاع آن سرکول موقعیت دارد و 

 (.8و  7متر از سطح بحر ارتفاع دارد )تصاویر  4100کیلومتر بوده و  4متر و عرض آن 
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 . آب دره های متعددی که از مناطق یخچالی پامیر" و کول چقمقتین گنبدبزی  ، رودخانۀ "رود خانۀ واخان : 7تصویر 

 . 2004، اکتوبر Earth  Googleمنبع می گیرند به این رود خانه ها سرازیر می شوند. تصویر از
 

( تا محل اتصال آن به دریای 10)تصویر  " بزی گنبد " وب" در نواحی شمال و جن بزی گنبد رودخانۀ "

کیلو متر  1,5( کم عمق و نسبتاً هموار بوده و عرض آن به طرف پایین تا بیشتر از 7)تصویر  واخان

 میرسد و از این سبب در همه اوقات قابل عبور می باشد. 
 

 

 

 
 2005 در سال خرد پامیردر  کول چقمقتین : 8تصویر 

[5.] 

 [.8] در پای کوتل بروغیل رودخانۀ واخان : 9تصویر  

 

به رودخانۀ تنگ، عمیق، سریع و پر خروشی تبدیل  " رودخانۀ واخان بعد از گذر از " وادی مزیری

ین سنگالخها و صخره ها، دره های تنگ وپر از سنگ از مجاورت تپه ها می گذرد تا به دره شده و از ب

که پسانتر آب رودخانه های دگری با آن یکجا می  ( می رسد. رودخانۀ واخان9هایی فراختری )تصویر 

که بعد از این  وقانی قلعۀ پنچ به رود خانۀ پامیر" در قسمت ف شوند، سرانجام در نزدیکی قریۀ " گازخان

 (.11می گردد، می ریزد )تصویر  یاد محل به نام رودخانۀ پنج
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" در شمال  بزی گنبد محل و رودخانۀ " : 10تصویر 

 [.7] 2004. تابستان محل اتصال با رودخانۀ واخان

 )پیش منظر( با پامیر محل اتصال رودخانۀ واخان : 11تصویر  

 [.3)پس منظر(. بستر دره بعد از این ناحیه تنگ شده می رود ]
 

، ، خاندودچند درۀ مهم واخان که آب آنها نیز به رودخانۀ پامیر می ریزد عبارتند از : دره های پیگاش

و چندین رود خانۀ دگر از نواحی مختلف  . عالوه بر این رودخانۀ پرخوو بابا تنگی ، قلعۀ ووستایشمره

و غیره به رودخانۀ  و سد خاندود ، سد سی و پنج، سد سرحدعالقه داری های واخان مانند سد اشتراغ

 واخان منتهی شده سر انجام به رودخانۀ پامیر می رسند.

بسیار کم می  ( عرض دهلیز واخان11)تصویر  با رودخانۀ پامیر بعد از نقطۀ اتصال رودخانۀ واخان

به جز درختان بید درختان دگر دیده نمی شود.  (. در سواحل باالیی رودخانۀ واخان1شود )تصویر 

متر می رسد. در این منطقه فقط یک راه  20عرض رود خانۀ واخان در نواحی کوهستانی به ندرت تا 

 است رودخانۀ واخان و بلند تر از سطح آن ادامه می یابد. رفت و آمد وجود دارد که به سمت ر

 

 و معاونان آن : رودخانۀ کوکچه - 3.1.2.3
 

می ریزد که عمده ترین رودخانۀ بدخشان و یکی از  بخش قابل مالحظۀ آب بدخشان به رودخانۀ کوکچه

های مرکزی هندوکش کیلو متر طول دارد از قسمت 400د معاونان رودخانۀ آموست. این رودخانه که حدو

سرچشمه گرفته، ابتداء به سمت شمال به  و پشال های پغارنواحی جنوبی بدخشان از بین کوتل درشرقی 

و شرق تغییر خط السیر کوکچه آهسته آهسته به سمت شمالشرق  جریان می افتد. در منطقۀ کوتل انجمن

 یا تگاب منجان و رودخانۀ منجان یا تگاب انجمن آب دره های متعددی از جمله رودخانۀ انجمن ،خورده

طقۀ کیلو متری من 20صلۀ در غرب درۀ منجان در فا (. درۀ انجمن1به آن اضافه می گردد )شکل 

آغاز یافته و رو به طرف جنوب شرق تا حوالی کوتل انجمن که درۀ انجمن را از درۀ پنجشیر  سنگسر

جدا می کند، می رسد. رودخانۀ انجمن از نزدیکی کوتلی که به نام انجمن یاد می شود، از حوض بزرگ 

های الجوردین و این منطقه سه آب ایستاده به رنگ رد. درواقع نواحی بلند این دره منبع می گی ،انجمن

اعماق مختلف در طبیعت زیبای آن منطقه خودنمایی می کنند که آب آنها به کوکچه می ریزد. عالوه بر 

 های پر برفی، کوکچه معاونان متعددی دارد که اکثری آنها از بلندرودخانه های انجمن و کران و منجان

 که در منطقۀ بهارک و سرغیالن ، وردوجو مناطق یخچالی منشأ می گیرند. مانند آب دره های یمگان

 این ، بخش اول 3کیلو متری جنوب شرق فیض آباد به کوکچه متصل می شوند )تصویر 25در حدود 

" موقعیت دارد که آب  راهدو " در پای کوتل " دوفرین دوج در جهیل "رساله(. سر چشمۀ رودخانۀ ور

( از 12)تصویر  نیز بدان می ریزد. رودخانۀ زردیو و زخان دره های متعددی مثل آب دره های زیباک

و از نواحی یخچالی سرازیر  از سطح بحر متر 5000از ارتفاعات بیشتر از  چیدرۀ تنگ و پر هیبت سنگل
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کیلو متری جنوبغرب  22و در گمی شود و به درۀ سرغیالن و زردیو سر به سنگ می ساید. در ناحیۀ ار

 ل می گردد. نیز به کوکچه متص وگفیض آباد آب درۀ ار
  

 

 

 
با جناحین شخ، سرکوب زیاد  دیورودخانۀ زر:  12تصویر 

و سرعت تند جریان که باعث تخریب سواحل خود می گردد 

[8.] 

در بستر تنگ و عمیق بین  رودخانۀ کوکچه:  13تصویر  

 .2005و فیض آباد. تصویر از نگارنده، تابستان  کشم

   

 

 

 

در بستر عریض و هموار در جنوب  کوکچه : 14تصویر 

، " توخی"  الدین فیض آباد. تصویر از دپلوم انجنیر ویس

 .2008تابستان 

 آی خام در نواحی دهانه در منطقۀ " کوکچه : 15تصویر  

  Earthوالیت تخار. تصویر از " در شمال خواجۀ غار

Google ، 2004اکتوبر. 
 

بدان منتهی می شوند. بستر معاونان کوکچه به دلیل کوهستانی  رود خانه های متعدد دگر تا دهانۀ کوکچه

متر نوسان می کنند و عمق آب این رودخانه ها کم است. الکن  15تا  5بودن مناطق، تنگ بوده بین 

متر  1متر عریض می گردد و عمق آب آن تا  50می گذرد تا  که از درۀ سرغیالن رودخانۀ زردیو

و صخره ئی بوده و جناحین آنها بلند، شخ و درشت است )تصویر  میرسد. بستر این رودخانه ها سنگالخی

ح آب آنها در (. این رود خانه ها در فاصلۀ زمانی بین ماههای مارچ و سپتمبر به مستی افتیده و سط12

متر باال می پَرد که در نتیجه سطح  2تا  1مقایسه با سطح اصغری آبی که در زمستانها رونما می گردد، 

متر باال می برند. معاونان دریای کوکچه گاهگاهی در فاصلۀ زمانی بین  4تا  2آب دریای کوکچه را 

 ماههای نومبر تا مارچ آبخیزی داشته طغیان می نمایند.

متر در نوسان بوده، نشیب آن در  110تا  15در نواحی علیا و وسطی به طور اوسط بین  هعرض کوکچ

متر می باشد. در مناطقی که سرکوب رودخانه  2تا  1مجموع تند و عمق آب آن بصورت عموم بین 

ه می شود. شدید است، متناسب به آن سرعت جریان آب زیاد و بستر آن عمیقتر شده و از عرض آن کاست

 کوکچه

 آمو
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الکن در مناطقی که نشیب رودخانه کاهش می یابد عرض بستر آن زیاد گردیده و سرعت جریان آب 

 (. 15تا  12بطی می شود )تصاویر 

 40تا  20به  و صخره ئیست که سنگالخی در کوههای باالتر از منطقۀ خواجه غار عرض بستر کوکچه

متر ارتفاع پیدا کرده و نشیب شان شدید می شود.  50تا  10در حالیکه جناحین آن بین  بد،متر تقلیل می یا

 100تا  20رود خانه کوکچه بعد از گذر از نواحی خواجه غار به شاخه های متعددی که عرض شان بین 

تر متر مکعب در یک ثانیه می رسد، پارچه شده و بس 2متر و عمق شان تا یک متر و حجم آب شان تا 

ها آب این جا (. در نواحی سفلی بعض15کوکچه در مجموع تا یک کیلو متر عریض می گردد )تصور 

های کوچکی می گردد. بستر رودخانه در باعث بوجود آمدن جزیره گک ،ر اثر پارچه شدنبرودخانه 

هائی که انالآن کم شده و هموار می شود. کاینجا از ریگ و جغلۀ میده دانه تشکیل یافته و بلندی جناحین 

متر عمیق اند.  5متر عریض بوده و تا  20تا  5بین  ،در اینجا به هدف آبیاری از کوکچه منبع می گیرند

به کوکچه منتهی می شود. ظرفیت  قبل از آنکه رودخانۀ کوکچه به آمو بریزد، آب رودخانۀ ارچی

 .عب آب در یک ثانیه اندازه شدهمتر مک 5738ا ت رودخانۀ کوکچه در منطقۀ خواجۀ غار

از این آبها نشأت می کند  های بدخشان، بالخصوص نیروی سرشار حرکی کهدر خصوص استفاده از آب

های منابع انرژی صحبت می شود. در مورد اهمیت این آبها در سکتور زراعت و آبیاری در در بخش

 فصول بعد از آن بحث صورت می گیرد. 

 

 های زیرزمینی :آب - 2.2.3
 

های فته، لذا اوضاع و احوال این ثروتزمینی بدخشان تحقیقاتی صورت نگرچون در مورد آبهای زیر

زمینی به صورت دقیق معلوم نیست. با آن هم تجارب نشان داده اند که آبهای زیرزمینی در بین دره زیر

 10پائینی دامنه های کوهستانها بین  در مناطق متر و 10تا  2ها و حوزه های فرو افتاده در اعماق بین 

ها سر به برون می زنند همین دامنه ها از طریق چشمه سار متر قرار دارند، که این آبها در پای 15تا 

"  ساختار های کاسه مانند [. تا جائی که از اوضاع جیولوجیک بدخشان معلوم میشود ، دره ها، "9]

د( و مناطق هموار دارای طبقات آبگیر به هم پیوسته می باشند. از جانب ، فیض آبا)مثل مناطق بهارک

دگر بخاطر وفور آبهای رویزمینی و ساختار های جیولوجیک امکانات تغذیۀ آبهای زیرمینی از آبهای 

اید صورت رویزمینی به نوع احسن وجود دارد. نگارنده امیدوار است که در نتیجۀ تحقیقاتی که در آینده ب

 زمینی بدخشان تثبیت و در خدمت باشندگان آن والیت قرار گیرند.منابع آبهای زیر بگیرد،

 

 :خذ آم - 3.3
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 منابع انرژی:  4
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این ضرورت به و  ذغال سنگو  ، یورانیمو گاز تـنفاهمیت خصوص بال، 6فوسیل مواد انرژیاهمیت 

به  انرژیاین مواد حامل  حالیکه ذخایر در، رود می روز تا روز به صورت سرسام آوری باال مواد

های زورآور جهان به خاطر تسخیر ورابند. به همین سبب منازعات بین کشی ش میـکاهصورت متداوم 

ی ، قـربانی این زورآزمائمثل افغانستان ،و کشور های کمزور جهان کسب کردهمنابع انرژی شدت بیشتر 

با روسیه  ،و گاز و یورانیم تـنفمنابع به خاطر چپاول امریکا  ۀمتحد چنانکه اضالع .استعماری می گردند

. شرق میانه ید و منازعات نظامی روبرو شدهریقا در رقابت شدـ، شرق میانه و اف7آسیای میانه و چین در

ی زورآوران ئزورآزما ینسو جوالنگاه  درن بـنیم قبیشتر از  ،جهان را دارد نفتذخایر  زیاد تر از نیمکه 

راق که ـشده و اینک ع و گاز مبدل آنها به خاطر تصاحب ذخایر نفـت میدان جنگبه  و گردیده جهان

 انرژی مواد فوسیلاهمیت منابع ازینرو  عمل اشغال گردیده.، در استر این ذخای مالک مقادیر هـنگفـت

افغانستان را موجب  دراز مدتله جنگ منجم ،بروز جنگهای متعددی ۀل آن زمینـهای حمل و نقو راه

 .شده

مضر و  های اشی از آن، بطور مثال افراز گازب نئاز سوی دگر مصرف انرژی مواد فوسیل و مصا

بار آورده. زیرا کشورهای صنعتی انرژی مواد فوسیل  م مشکالت عظیمی را در سطح جهانتغییرات اقلی

آزاد  به هوا را کاربن دای اوکساید فراوان را زیاد مصرف و در نتیجه گاز نگ، گاز و ذغال سچون نفت

های موضعی و طوفانهای یش گرمی اقلیم زمین و سبب آبخیزیباعث افزا می کنند. ازینرو این مسأله

در افغانستان، منجمله در بدخشان  2009تا  2006محلی خانه برانداز گردیده. چنانکه آبخیزیهای سالهای 

(، تخار و غیره جاها 2009در اپریل  در چند ولسوالی هرات )به طور مثال در ولسوالی کوهسان و

 در منطقۀ میان شهر ولسوالی کشم 2009اپریل  13خسارات بزرگی را به بار آورد. همچنان به تاریخ 

اثر آبخیزی عده ای به هالکت رسیده، بیشتر از دو هزار خانه تخریب و هزاران  ربوالیت بدخشان 

جریب زمین زراعتی و مواشی از بین رفت. از جانب دگر گرمی هوای کرۀ زمین خشک سالیهای مدهش 

. چنانکه خشک سالیهای پیهم و متمادی در افغانستان موجب خسارات را در قبال داشته و خطرناکی

های خود کامه و بی کفایت گونیهای اجتماعی چون مهاجرتهای دسته جمعی گردید. رژیمو دگراقتصادی 

 هم کوچکترین کاری جهت جلوگیری از خسارات نکرده اند.

 مصرف انرژی مواد فوسیل نه تنها باعث تغییر اقلیم گردیده، بلکه خسارات جدیی را بر محیط زیست

شدن آب و خاک با مواد مضره، تیزابی شدن آب توسط  های هوا، ملوثنیز وارد کرده است مانند آلودگی

، از بین رفتن جنگلها و غیره. بنابران عدۀ زیادی از کشورها هاو عاری شدن خاک از القلی ات سلفرترکیب

حد ممکن جاگزین استفاده از را تا  8کوشش دارند که برای رفع این مشکل، استفاده از انرژی تجدیدپذیر

                                           
مواد فوسیل به آن نوع مواد حامل انرژی اطالق میگردد که انرژی آفتاب را در طول ملیونها سال در خود ذخیره کرده  6

 و غیره. ، ذغال سنگاز، گو با مصرف آنها ذخائر شان به پایان میرسد مانند نفت
 در صد یورانیم 4در صد و ازبکستان  17جهان را داراست. عالوه بر این قزاقستان  آسیای میانه مقادیر عظیم نقت و گاز 7

 جهان را صاحب است.
بدیل " آن انرژیی را گویند که پیوسته از نو بوجود می آید، مانند انرژی شعاع آفتاب، " یا " انرژی " انرژی تجدیدپذیر 8

حرارت زمین، نیروی حرکی آب، قدرت وزش باد وغیره که به صورت مداوم و به گونۀ الیزال می تواند در خدمت 

 انسان قرار گیرد.
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، های نفتی مواجه گردیدهسطح جهان با مخالفت آشکار کمپنی نمایند. این تالش که درانرژی مواد فوسیل 

اقدامیست نکو که می تواند تا حدود زیادی بر مشکالت جامعۀ بشری غلبه کند و محیط زیست را از نو 

 احیاء نماید. 

همه  والیات کشور، از یکطرف از کمبود انرژی رنج میبرد چنانکه رئافغانستان، منجمله بدخشان مثل سا

های زیادی از مرکز والیت یعنی فیض آباد فاقد برق اند )در مجموع تا سال بخشمناطق آن به شمول 

و  یه هادر صد باشندگان بدخشان از نور برق مستفید شده بودند(. چه بسا که بسیار قر 1حدود  2008

ند. و این هنوز برق را نمی شناس 21وجود دارند که باشندگان آنها حتی در قرن  قصباتی در این والیت

موروثی و حکومات دست حکومات های نابکار، منجمله در سراسر زمامداری نه تنها عدم توجه دولت

نشاندۀ اجنبی را نشان می دهد، بلکه عدم توجه دولت موجود افغانستان را نیز آشکار می سازد که اینک 

صورت  از نو سازی و باز سازی دروغین در آن والیت کاری در این مسیر های متمادیز گذشت سالبعد ا

ها که مصرف کنندۀ ه های تکنالوژی و فابریکاستفادۀ برق در زمینه های فعالیت. لذا از تولید و نگرفته

که دارای منابع عمدۀ برق اند، در بدخشان اصأل خبری نیست. و این در حالیست که بدخشان عالوه بر این

را نیز دارد. با بکار گیری این  انرژی مواد فوسیل می باشد، امکانات وسیع استفاده از انرژی تجدیدپذیر

های وابستگی در رابطه با احتیاج طناب منابع انرژی که نه تنها ارزان، بلکه پاک نیز است، از یک جانب

 بر محیط زیست آسیبی نمی رسد.انرژی بریده می شوند، از جانب دگر 

 

 منابع انرژی بدخشان : - 2.4
 

در مورد منابع انرژی بدخشان تا حال کمتر سروی و تحقیقات اساسی صورت گرفته. ولی نتایج تحقیقات 

 و گاز ای منابع نفت[ که نواحی غرب بدخشان دار1] قدیمی و قراین اوضاع جیولوجیک نشان می دهند

های مزید را ایجاب می کند. مؤسسات علمی امریکا در این اواخر گزارش داده اند که است که پژوهش

های هوائیی که از افغانستان گرفته شده، در سالهای اخیر صورت گرفته و عکستحقیقاتی فضائیی که 

ز شده و نشان می دهند که در پهلوی بعض مناطق دگر، صفحات شمال مملکت که از غرب بدخشان آغا

هائی از یک فرورفتگی بزرگی و گاز اند. نواحی غرب بدخشان بخشتا هرات می رسد، دارای منابع نفت 

منابع می باشد که به دو طرفۀ آمو قرار داشته و از بدخشان تا نواحی میمنه امتداد می یابد که در آن قبال  

وار سرحدی بین بدخشان و تخار، [. همچنین در ساحات غرب بدخشان در ن1] نفت و گاز تثبیت گردیده

تا جائی تثبیت و تا جائی پیش بینی شده. چون در بدخشان احجار  لیکن بیشتر در تخار، معادن ذغال سنگ

ت یورانیم نیز در آن فراوان موجود است، احتمال موجودی یا سنگ خارا مانند گرانیت حامل یورانیم

 والیت میرود.

به تأسی از همین واقعیتهاست که در آتی منابع انرژی بدخشان، باری در رابطه با منابع انرژی افغانستان، 

بصورت بسیار مختصر مورد مداقه قرار گرفته، امکانات استفاده از آن در جهت انکشاف اقتصادی این 

روز افزون است، لذا در قدم اول  پذیره از انرژی تجدیداهمیت استفادوالیت بررسی می گردد. چون 

پذیر مانند انرژی حرکی آب، شعاع آفتاب، امکانات استفاده از انرژی تجدید توجه خوانندگان گرامی را به

باد و حرارت زمین و همچنان انرژی نباتات معطوف می دارم. بعداً امکانات استفاده از انرژی مواد 

 مورد مداقه قرار می گیرند. و ذغال سنگ و گاز سیل چون نفتفو
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 : منابع انرژی تجدیدپذیر - 1.2.4
 

مربوط  اهمیت زیاد حاصل کرده و در نتیجه تکنالوژی در سالهای اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

. چنانکه این تکنالوژی جدید نه تنها استفادۀ بیشتر از این منابع را ممکن به سرعت رشد نموده به آن نیز

بلکه بهره دهی آنرا افزایش و مصارف استحصال آنرا کاهش داده. کار برد انرژی تجدیدپذیر  ،گردانیده

د این هم، مخالفین استفاده از انرژی در دیررس جای استفاده از انرژی مواد فوسیل را گرفتنیست. با وجو

ن در ابروده و در همه جا وجود ندارد، بناتجدیدپذیر ادعاء می کنند که چون این منابع همیشه در نوسان ب

توزیع برق گسست رونما می گردد. موافقین استفاده از انرژی تجدیدپذیر بدین باورند که از طریق ذخیرۀ 

وجود دارد )مثالً جریان آب، وزش باد، تابش آفتاب(، می توان بر  انرژی در ایامی که امکانات مساعد

این مشکل غلبه کرد. چنانکه در ایام فراوانی انرژی تجدیدپذیر هوا را زیر فشار زیاد در خالء ها و 

ر بمسامات زمین پمپ می کنند. این هوا در ایام کمبود برق با باز کردن منفذ دو باره به بیرون می جهد. 

ل مثبت ئجهش توربین به حرکت افتیده و انرژی ذخیره شده دوباره در اختیار قرار میگیرد. دال اثر این

برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر به هیچ وجه قابل تردید نیستند که نگارنده بحث مزید آنرا در این رساله 

 ه می گردد.الزم نمی بیند. در ذیل به عده ای از منابع این نیرو های طبیعی مختصرأ اشار

 

 نیروی حرکی آب : - 1.1.2.4
 

نیروی حرکی آب از مدتهای زیاد در جهان مورد استفاده قرار گرفته و در افغانستان هم بصورت ابتدائی 

در آسیاب نمودن غله ها از آن کار میگرفتند. الکن جهت تولید برق برای بار اول در اواخر سلطنت امیر 

گرفته شد. در کشور ما، منجمله در بدخشان، نیروی حرکی آب به صورت حبیب هللا خان از این نیرو کار 

. در ذیل از بهر مثال اوسط ظرفیت نیرو کمتر استفاده صورت گرفتهوافر وجود دارد که متأسفانه از این 

 (.1انرژی آبی چند رود خانۀ افغانستان ذکر میگردد )جدول 

 

 رود خانه پوتنسیال انرژی آبی به کیلو وات

 هریرود 150000

 هلمند 700000

 کابل 750000

 کوکچه 300000

 کندز 500000
 

 [.1] ظرفیت انرژی بالقوۀ عده ای از رود خانه های افغانستان : 1جدول 

 

های بالقوه حالت طبیعی رودخانه ها را نمایش می دهد. با بکار گیری امکانات تخنیکی و تغییر این ظرفیت

میالن و بستر رودخانه ها این ظرفیت ها باال می روند. قرار محاسبات آژانس بین المللی انرژی اتومی 

در صد آن مورد بهره  1,5از این ظرفیت بزرگ صرف  1960که مقر آن در وین قرار دارد، تا سال 

که یکی از بزرگترین بند های برق  باالی رودخانۀ هلمند برداری قرار گرفته بود. با اعمار بند کجکی

ملیارد  1,85کیلو متر مربع و ظرفیت حجم ذخیرۀ آب آن  107افغانستان است )وسعت سطح آب کجکی 

میسر گردیده که این مقدار انرژی صرف  ساعت در هزار کیلو وات 120متر مکعب است(، ظرفیتی تا 

 (.1ا تشکیل می دهد )جدول حدود یک  بر ششم نیروی موجود رودخانۀ هلمند ر



 ی: منابع انرژ 4

 119 از 30 صفحۀ
 

نظر به اوضاع طبیعی افغانستان، بند های متعدد کوچک و بزرگ با سرمایه گذاری های مختلف احداث 

لیونها هکتار گر ما وات برق صورت گیرد و از جانب دشده میتوانند که از یک طرف تولید هزاران میگ

س و زیربنای صنعت و ترقی را در یک . آب و انرژی اساه شودهای بایر کشور را زیر آب آوردزمین

کشور تشکیل میدهند. ساختمان بند ها به منظور تولید برق و تدارک آب برای آبیاری به سرمایه گذاری 

ضرورت دارد که این سرمایه در داخل افغانستان به پیمانۀ زیاد موجود است که باید بکار انداخته شود. 

حصال برق آبی وجود دارد که در پروژه های زودرس اقتصادی از جانب دگر میتود ها و طرایق سادۀ است

ممکن است که با سرمایۀ کم و در یک زمان کوتاه در مناطق مختلف کشور، مخصوصاً در بدخشان، به 

مرحلۀ اجراء گذاشته شوند. اگر از انرژی حرکی آب در داخل افغانستان، منجمله در بدخشان استفاده 

انرژی رفع میگردد، بلکه با اعمار سد ها معضلۀ کمبود آب نیز حل گردیده، شود، نه تنها مشکالت کمبود 

کشور ما سرسبز شده، محیط زیست آن احیاء گردیده و شرایط اقلیمی آن به نحو مثبت تغییر می کند. 

ه زودی و آبیاری و زراعت جذب شده و ب عالوه بر این تعداد زیاد افراد در بخش انرژی تجدیدپذیر

افغانستان کشوری خواهد شد که مشکالت کمبود انرژی آن رفع گردیده و محصوالت زراعتی کافی تولید 

 خواهد نمود. 

پروژه در ساحۀ تولید، انتقال و توزیع برق برای کل کشور در  32 داوودمحمد در پالن هفت سالۀ زمان 

میگا وات  1677میگا وات در ساعت به  716فغانستان را از نظر گرفته شده بود که سطح تولید برق ا

در ساعت ارتقاء می داد. لیکن در این پالن برای والیت بدخشان پروژۀ کوچکی مد نظر گرفته شده بود 

که آنهم اعمار نگردید. این پروژۀ کوچک ساختمان دستگاه برق آبی فیض آباد بود که آغاز کار آن برای 

)یک(  ه که باید در مدت دو سال تکمیل می گردید. قرار مندرجات پالن هفت سالهپیشبینی شد 1355سال 

کیلو وات در ساعت بود. عالوه بر این، احداث  85این دستگاه شامل سه پایه توربین هر کدام به قدرت 

 20به طول مجموعی  ولت 400کیلو متر و شبکۀ  30کیلو ولت و به طول  15لین انتقال برق به قدرت 

)کیلو وات( شامل این  کیلو ولت امپیر 25کیلو متر و نصب بیست پایه ترانسفارمر هر کدام به قدرت 

هزار دالر تخمین زده شده بود که متأسفانه تطبیق نشد. سه پروژۀ  441پروژه بود. مصارف این پروژه 

اعمار گردیده اند، جمعاً  و جرم ، سنگاببسیار کوچک تولید برق که در سالهای اخیر در محل چته

داشته و قابل یادآوری نمی باشند. و این در حالیست که بدخشان ساعت در میگا وات  0,5ظرفیت کمتر از 

ا این ظرفیت کم پاسخگوی را دارد و پروژه هائی ب از نیروی حرکی آب امکانات وسیع برای تولید برق

های زیاد آن والیت نمی باشد. برای استفاده از نیروی حرکی آب موجودیت سه عامل عمده مهم ندینیازم

 د، به قرار زیر :ناند که در بدخشان وجود دار
 

 آب کافی :  -اول 

آبهای ملیارد متر مکعب  84 حدودرساله تذکر داده شد، در افغانستان ساالنه چنانکه در بخش سوم این 

جملۀ آبهای رویزمینی که  [. از2]باشد می آید که منابع مهم آن کوهستان هندوکش  وجود میرویزمینی ب

در صد آن در بخش زراعت به مصرف رسیده و  30تا  25انرژی حرکی آب را می سازند، صرف 

متباقی آن بدون استفاده از افغانستان خارج می گردد. حوزۀ آبگیر آمو که نواحی وسیعی را در بدخشان 

، کندز ، خان آباد، آمو، کوکچه9، پنج، پامیرکند و به طور عموم شامل رودخانه های واخاناحتواء می 

                                           
 و قزلسو تا نواحی پیوند رودخانۀ کوکچه به رودخانۀ پامیر دخانۀ واخان، از محل اتصال روقسمت باالئی رودخانۀ آمو 9

ه نام آمو یاد می گردد که سرحد طبیعی بین افغانستان و بعد از آن ب " یا " پیانج " به آمو، به نام رودخانۀ " پنج یا سرخاب

 و تاجکستان را می سازد.
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در صد منابع آب مملکت را در بر می  57و غیره می گردد، نسبت موقعیت بلند آن از سطح بحر، حدود 

. بنابران در افغانستان [2] در صد وسعت خاک افغانستان را احتواء می کند 14 گیرد. این حوزه

 بالخصوص در بدخشان آب کافی جهت تولید برق و رونق زراعت وجود دارد.
 

  تفاوت ارتفاع یا سرکوب : -دوم 

متر از سطح  7700تا حدود  300افغانستان کشور کوهستانیست که ارتفاع ساحات مختلف آن بین حدود 

نیروی حرکی آب را موجب های شدید یک سرکوب قوی برای دارند. این تفاوت ارتفاع و نشیب بحر تفاوت

به حوزه های فرو افتاده به جریان  ها قرار دارند که از ارتفاعات بلندمنابع آب در کوهستان . زیراگردیده

 ب رودخانه های کنر و کوکچهافتیده و هزاران متر تفاوت ارتفاع را پشت سر می گذرانند. به گونۀ مثال آ

متر از سطح بحر به  5500متر و  6000در کوهستان هندوکش شرقی به ترتیب از ارتفاعات حدود 

از سطح بحر به حوزه های فرو افتاده سرازیر شده، اولی به رودخانۀ کابل و دومی به  متر 500ارتفاع 

متر از سطح بحر  4000در کوه بابا از ارتفاع حدود  ندرود خانۀ آمو ملحق می شوند. آب رودخانۀ هلم

می ریزد. در فاصله های پایانی منابع تا نواحی  متر از سطح بحر به هامون سیستان 500به ارتفاع حدود 

بزرگ آب و تفاوت باالئی دهانه ها امکانات وسیع استفاده از این سرکوب موجود است. بدخشان که منابع 

 ارتفاع زیاد را در اختیار دارد، سرکوب رودخانه هایش بلند بوده، از این امکانات غنی تر می باشد. 

 

 ساختمانهای طبیعی جهت ذخیرۀ آب : -سوم 

در افغانستان ساختمان های طبیعی با موجودیت کاسه های بزرگ و کوچک ذخیره در مسیر رودخانه 

(، اسد آباد باالی 1)تصویر  تمان کاسه مانند حوزۀ بارک باالی دریای کوکچهها وجود دارد، مانند ساخ

های بلند احاطه ا حوزۀ دگر که اطراف آنها را کوههو ده باالی دریای هلمند حۀ گیزابرودخانۀ کنر، سا

ده اند. با موجودیت فراوان همچو حوزه ها، نموده و امکانات ذخیرۀ آب را به نحو شایسته بوجود آور

 بدخشان دارای امکانات خوب ذخیرۀ آب می باشد.

اگر یکی از این عوامل، بالخاصه دو عامل اولی موجود نباشد، امکانات استفاده از نیروی حرکی آب به 

ر دارد، منظور استحصال برق به مشکل مواجه می شود. به طور مثال دریای راین در المان که آب واف

فاقد سرکوب کافی می باشد، لذا امکان استحصال برق از آن محدود بوده، لیکن به مقاصد کشتیرانی 

 مورد استفادۀ اعظمی قرار می گیرد.

هم اند، بنابران زمینۀ افغانستان، منجمله در بدخشان ب چون عوامل و شرایط طبیعی متذکره خوشبختانه در

به صورت گسترده مهیا می باشد. در این رابطه  رژی تجدیدپذیراستفاده از انرژی حرکی آب یعنی ان

یادآوری گردد که در حال حاضر در کشور ما از آن کمترین  بهتر است به طور مثال از رودخانۀ آمو

ستفادۀ اعظمی می استفاده صورت می گیرد، در حالیکه تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان از آب آمو ا

میگا وات که فاقد ذخیرۀ آب اند و  13,8کنند. اگر از دو بند برق کوچک پلخمری با ظرفیت مجموعی 

باالی دریای کندز اعمار شده اند بگذریم، باقی از این ظرفیت عظیم رودخانۀ آمو و معاونان آن در 

 2از و تالقان جمعاً کمتر  خان آباد افغانستان تقریباً هیچ استفاده ای صورت نمی گیرد )ظرفیت بند برق

 میگا وات بوده و قابل مقایسه نمی باشند(. در ذیل بر چند نمونه از این امکانات مختصراً اشاره می گردد.
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 : بند برق واخان - 1.1.1.2.4
 

برای تولید برق امکانات خوبی را فراهم نموده.  وبرای استفاده از انرژی حرکی آب  پامیر کوهستان

که توان استحصال مقدار معتنابه  انرژی را دارد، در زمرۀ پروژه های بزرگ محسوب  رودخانۀ واخان

های نیاز نتنها انرژی رودخانۀ واخان کمک نماید. با استفاده از می گردد که میتواند اقتصاد بدخشان را

انکشاف آن گوشۀ مملکت رفع میشود، بلکه نیروی برق تولید شده را می توان در کشور های همسایه، 

ادی را با کشور های قرارد 2008منجمله در پاکستان به فروش رساند. پاکستان و افغانستان در سال 

 300گا وات و افغانستان می 1000که به اساس آن پاکستان اند غزستان به امضاء رسانیده تاجکستان و قر

 : رد گرددبرق از دو طریق می تواند وا ،[. قرار این توافق3کنند ]می میگا وات برق از تاجکستان وارد 

 

 راه اول از کندز، سالنگ، کابل و جالل آباد گذشته به پشاور منتهی می گردد. •

کشیده می شود که  و چترال راه دوم که به مصرف پاکستان تمدید می گردد، از طریق واخان •

کیلومتر آن در خاک  310کیلو متر آن در واخان افغانی و  30کیلو متر آن در تاجکستان،  360

 [. 3پاکستان کشیده می شود ]
 

چون راه اخیر الذکر برای پاکستان مزیت بیشتر دارد، لذا پاکستان این راه را ترجیح می دهد. بنابران با 

انتقال و فروش برق زاید از ضرورت بدخشان، به پاکستان از طریق این شبکه  بند برق واخان اعمار

میسر و معقول است. چون پاکستان در حال رشد اقتصادیست و با کمبود شدید و روزافزون انرژی برق 

ر رودخانه های بدخشان امکانات و سائ متعدد باالی رودخانۀ واخان هایمواجه می باشد، لذا با اعمار بند

فروش برق باالی پاکستان در آینده هم میسر است. با پول درآمد از فروش انرژی برق امکان آن مهیا 

و دگر نواحی بدخشان را که در فقر  می گردد تا با طرح پروه های بیشتر وضع اقتصادی باشندگان پامیر

های آسیای میانه برای تصاحب اینجا الزم به تذکر است که کشور  کنند، بهتر ساخت. درمزمن زندگی می 

بازار برق آسیای مرکزی و نواحی جنوب این منطقه در رقابت جدی افتیده اند که اینک مثالی از آن به 

 عنوان نمونه آورده می شود.

دست گرفته و تا حال  " را روی نراوا تاجکستان از دو سال به این طرف کار اعمار پروژۀ بند برق "

. دولت شوروی سابق قبالً در مراحل ابتدائی این پروژه هملیون دالر در آن به مصرف رسانید 200مبلغ 

ملیون دالر خرج کرده بود. مجموع مصارف این پروژۀ بزرگ چهار ملیارد دالر تخمین زده شده  800

" اعمار  راوان کشور آنرا می پردازد. این پروژه که در منطقۀ "که دولت تاجکستان به کمک مردم این 

متر بوده و بلند  335در ساعت تولید خواهد کرد. ارتفاع این بند برق برق ملیارد کیلو وات  13می گردد 

شرکت برق  ملیون متر مکعب آب خواهد بود. " 13ترین بند در جهان می باشد. حجم ذخیرۀ این بند 

ارد که تا چهار سال دگر حد اقل دو توربین این بند برق را فعال بسازد. تاجکستان می " در نظر د تاجک

" را به افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان  راوان خواهد تا با اعمار این پروژه، برق تولید شدۀ بند "

را به و بعض کشور های دگر به فروش برساند. تاجکستان تا حال مقدار کمی از نیروی برق خود 

"، ازبکستان انحصار برق را از دست داده و  راوان افغانستان به فروش می رساند. با اعمار بند برق "

در بازار برق آسیای میانه با رقیب خطرناکی یعنی تاجکستان مواجه می گردد. از این سبب ازبکستان 

 الفت با پروژۀ بند برق "" خارج گردیده و با تاجکستان در مخ سیستم واحد انرژی آسیای میانه از "

" قرار گرفته ادعا می کند که با اعمار این بند، به ازبکستان آب کافی نرسیده و بر اقتصاد آن  راوان

 به یک بحث جدّی کشور خسران وارد می گردد. مو ضوع استفاده از منابع آب و انرژی در آسیای میانه
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دولت افغانستان در خواب خرگوشی فرو رفته از  . و این در حالیست کهبین کشورهای منطقه تبدیل شده

، آب هم یک مادۀ با ارزش و گاز در حالی که در کنار ذخایر نفت منابع طبیعی خود استفاده نمی کند.

 شود.استراتژیک در منطقه محسوب می

 

 : استفاده از انرژی حرکی آب کوکچه - 2.1.1.2.4
 

هزار کیلو متر مربع را احتواء نموده که به صورت اوسط ساالنه  20حدود  آبگیر رودخانۀ کوکچه ساحۀ

رودخانۀ کوکچه به صورت  تذکر یافت 1چنانکه در جدول [. 1کیلو متر مکعب آب در آن جریان دارد ] 5

خانه با آب فراوان و موجودیت  هزار کیلو وات انرژی را دارد. این رود 300بالقوه ظرفیت تولید متوسط 

. ساختار های طبیعی که در آن اعمار خوب تولید برق را آماده ساختهامکانات متعدد ذخیرۀ آب زمینۀ 

های علیا تا نواحی سفالی این رودخانه موجود است. چنانکه دره د های آب گردان میسر است از قسمتبن

 (، غرب فیض آباد، و حوزۀ کشم1)تصویر  ، بهارک، جرمحضرت سعید ،های انجمن، کران و منجان

تا خواجه غار امکانات ذخیرۀ آب و تولید برق را دارند. عالوه بر این معاونان رودخانۀ کوکچه چون 

نیز از این امکانات خوب برخوردار اند، که با اعمار پروژه  ( و غیره2)تصویر  رودخانۀ وردج، زردیو

 (.2و  1های متوسط و کوچک می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند )تصاویر 
 

 

 

 
 در و زردیو کوکچه محل تالقی رودخانۀ:  1تصویر 

 .Earth  Googleتصویر از. حوزۀ کاسه مانند بهارک

 [.5در موسم ذوب برف ها ] رودخانۀ زردیو:  2تصویر  

 

مناطق ضرورت به اعمار  بیعی فراوان وجود دارد که در بعضعالوه بر این در بدخشان آبشار های ط

که بند برق ماهیپر در بند آبگردان نبوده، بلکه از انرژی حرکی آب امکانات استفاده موجود است. چنان

ل و کندز آب های برق پلخمری نیز ذخیرۀ آبگردان نداشته و تنها در صورتیکه رودخانه کابکابل و بند

های سد های مذکور فعال گردیده و برق تولید می کنند. اعمار این سیستم تولید برق داشته باشند، توربین

 (.4و  3در نواحی متعدد بدخشان ممکن است )تصاویر 
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 .در یکی از مناطق بهارک آبشار:  3تصویر 

 .Earth  Googleتصویر از

 . آبشار در منطقۀ دگری از بهارک : 4تصویر  

 .Earth  Googleتصویر از

 

 پروژه های مشترک میان مرزی : - 3.1.1.2.4
 

اعت، مخصوصاً اعمار پروژه های مشترک میان مرزی به منظور تولید برق و تدارک آب به منظور زر

در شمال کشور منجمله در بدخشان مقدور است. زیرا افغانستان با کشور های همسایه منابع مشترک و 

که در کوهستانهای افغانستان و تاجکستان منبع  مشترکات جغرافیائی و طبیعی دارد. از رودخانۀ آمو

می ریزد، در کشور های شمال افغانستان بسیار  ل ارالدارد و با گذر از ازبکستان و ترکمنستان به جهی

 1958و  1946های ن کمتر از آن فیض می برد. در سالاستفاده صورت می گیرد، در حالیکه افغانستا

قرارداد هائی بین اتحاد شوروی آن زمان و دولت افغانستان در مورد استفادۀ مشترک از آب آمو که 

فاد این قرارداد ها باید سرحد طبیعی بی یک ن هر دو کشور را می ساخت به امضاء رسید. مطابق م 

کمسیون بین المللی در خصوص اندازۀ استفاده از آب آمو بوجود می آمد تا حقوق کشور های ذیدخل را 

تعیین میکرد. لیکن نسبت تغییرات در اوضاع سیاسی افغانستان این کار صورت نگرفت و موضوع 

های استقالل ؤولیت این قرارداد ها به جمهوریتقی ماند. بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق مسالینحل با

ً  از اتحاد شوروی سابق رسید. از اینکه منابع آب رودخانۀ آمو یافته در قلمرو های افغانستان و  عمدتا

قد گردد تا حقوق تاجکستان قرار دارد، الزم است قراردادهای جدیدی در خصوص استفاده از آب آمو منع

و حسن همجواری حل گردیده و  کشورها بر اساس قوانین بین الدول، قوانین متداول بین المللی آب

 . های زیست در دو طرفۀ آمو با کمبود آب از میان نروندمحیط

چنانکه قبالً ذکر گردید، در حال حاضر از آب آمو در تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان استفادۀ اعظمی 

ت می گیرد و اراضی پروژه های عظیمی که در زمان شوروی سابق ساخته شده اند، سیرآب می صور

بند ذخیرۀ کالن  80های آسیای میانه [، شوروی سابق در جمهوریت4هانی ]گردد. به اساس ارقام بانک ج

. تاجکستان از نظر ساخته و سردریا آمودریا معاونان بند آبگردان باالی 57بند بزرگ برق و  45آب و 

تولید برق سومین جمهوریت بزرگ تولید برق آبی اتحاد شوروی سابق بود. به اساس ارقام بانک جهانی 

در  هزار میگا وات 306[ ظرفیت منابع آب آمو که تولید انرژی برق را مهیا می سازد 358، ص 4]
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میگا وات برق در  120فعال شوند، حد اکثر  کجکی است. )مقایسه : اگر هر چهار توربین بند ساعت

های فیت در بین معاونان آمو در بلندیبیشترین این ظر ساعت تولید می گردد(.عالوه از رودخانۀ آمو

، ، کندز، تالقان و در تاجکستان مانند آقسو، کوکچه، واخانکوهستانهای افغانستان مثل رود خانه های پنج

و غیره قرار دارد. تنها رودخانۀ  و در ازبکستان مانند سرخان دریا ، کافرنهانیا سرخاب ، قزلسووخش

کیلو متر مکعب  7هزار کیلو متر مربع را احتواء نموده و بطور اوسط ساالنه  25پنج یک ساحۀ آبگیر 

[. حال اگر نیم منابع آب آمو در قلمرو افغانستان قرار داشته باشد، افغانستان 1آب در آن جریان می کند ]

در حوزۀ آبریزۀ آمو ظرفیت عظیمی را صاحب است. حتی اگر یک سوم آب آمو از افغانستان منبع 

گیرد، که می گیرد، باز هم آب آمو از جانب افغانستان ظرفیت و تولید بالقوۀ هزاران میگا وات برق را ب

که در باال از آن تذکر داده شد، بطور قابل مالحظه ای  حایز است. چنانکه تنها ظرفیت رودخانۀ واخان

و باالی دریای  ۀ آب اندوچک پلخمری که فاقد ذخیرزیاد است. لیکن در افغانستان اگر از دو بند برق ک

بران چ استفاده ای صورت نمی گیرد. بناکندز اعمار شده اند بگذریم، باقی از این ظرفیت عظیم تقریباً هی

امکان اعمار پروژه های مشترک در مرزهای افغانستان با تاجکستان و ازبکستان موجود است. پروژه 

نه اما در رابطه با پروژه های داخلی که باید باالی معاونان رودخانۀ های مشترک سرحدی باید جداگا

کوکچه آباد گردند، مورد استفاده قرار گیرند. در این رابطه طرح یک ستراتیژی عمومی و ملی که با 

منافع مردم افغانستان در مطابقت باشد، برای استفادۀ دوامدار از منابع آب آمو و معاونان آن ضرور 

 است.

 

 انرژی شعاع آفتاب : - 2.1.2.4
 

 24شعاع آفتاب به صورت الیزال و ثابت به زمین می رسد که شدت آن به صورت متوسط در طول 

ی، ساعات تابش ئکه نظر به موقعیت جغرافیا سنجش شده [6] وات در یک متر مربع 165ساعت حدود 

 و اوضاع جوی فرق می کند. 
 

 

 

 
که در اراضی در قریۀ آدلرزهوف  فوتو ولتائیک دستگاه:  5تصویر 

را به انرژی برقی تبدیل  برلین در المان نصب گردیده و انرژی نوری

 . [6]می کند

دستگاه سوالر مودول که انرژی :  6تصویر  

 [6]شعاع آفتاب را به انرژی برقی تبدیل می کند

. 
 

ه انرژی حرارتی تبدیل شده زمینۀ پیشرفت صنعت و امکانات وسائل در سطح زمین ب این انرژی نوری

زندگانی را برای عالم حیوانی و نباتی مساعد می سازد. در کشور های متعدد جهان از این انرژی الیزال 

قرار تحقیقات (. 6و  5به طرایق مختلف به پیمانۀ زیاد استفاده صورت می گیرد، مثالً در المان )تصاویر 

ز مجموع انرژی آفتاب که به زمین میرسد فقط یک بر هزار آن در عملیۀ فوتوسنتیز نباتات بکار جدید، ا

 میرود. مقدار انرژی باقیمانده هزاران مرتبه بیشتر از ضرورت انرژی مجموع بشریت است.



 ی: منابع انرژ 4

 119 از 36 صفحۀ
 

این نظر به موقعیت جغرافیائی افغانستان، منجمله نظر به شدت و زاویۀ تابش آفتاب، زمینۀ استفاده از 

ماه خشک است و آفتاب  9. چنانکه افغانستان ساالنه بطور اوسط میباشدانرژی به صورت گسترده مهیا 

ماه در سال آفتابی اند که  12و  11به صورت تقریبی همه روزه می تابد. مناطق فراه و نیمروز تا 

طور اوسط ساالنه تا باال میرود. در افغانستان ب یدگر درجۀ سانتی 50حرارت در نیمروز تا بیشتر از 

ساعت در  3400ساعت آفتاب میدرخشد )دو(. این رقم در ساحات جنوب و غرب افغانستان تا  3000

ساعت در سال نزول می کند  2400سال باال میرود در حالیکه در بدخشان نسبت ارتفاع و بارندگی تا 

 (. 1)نقشۀ 

ب به خاک افغانستان میرسد معادل به قرار سنجش هائی که صورت گرفته، مقدار انرژیی که از آفتا

کیلو وات در فی متر مربع در سال است. به این ترتیب افغانستان سرشار از انرژی الیزال شعاع  1950

آفتاب است که میتوان از آن بگونه های مختلف برای استحصال حرارت و برق استفاده کرد. بدخشان 

انات استفاده از شعاع آفتاب را دارد. برازندگی دگر نیز دارای آفتاب کافی بوده و در سراسر سال امک

ً سرد بوده و دارای هوای پاک می باشد. چون در  بدخشان در این رابطه اینست که این والیت نسبتا

درجۀ سانتی گرید و در زمستانها زیر صفر قرار  10ارتفاعات آن بیشتر ایام سال حرارت پائینتر از 

قاومت برقی برای انتقال برق کمتر گردیده، بهره دهی همچو پروژه ها دارد، لذا در حرارتهای پائین م

ازدیاد می یابد. گذشته از این در هوای پاک شدت تابش آفتاب کسر نمی بیند، در حالیکه هوای ناپاک 

مانع درخشش شعاع آفتاب گردیده، انرژی آنرا به تحلیل می برد. استفاده از انرژی آفتاب زمانی بیشتر 

قع می گردد که دستگاه های آن در داخل افغانستان تولید گردیده و زیر نظر انجنیران افغانی سودمند وا

می سازد که در بسیاری جاهای افغانستان  انکشاف یابد. عنصر اولی این دستگاهها را منرال کورتس

 خراج شده می تواند.مخصوصاً در منطقۀ چشمۀ صفای والیت بلخ به وفرت وجود دارد و به آسانی است

 

 
 .ساعات تابش آفتاب در سال در افغانستان )دو( : 1نقشۀ 
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 ـ انرژی حرکی باد : 3.1.2.4
 

متفاوت آفتاب که از مناطق حاره تا مناطق بارده بسیار فرق می کند، به اساس تغییر  ر اثر تابشباد ب

لند میتابد، انرژی شعاع آفتاب به حرارت شب و روز بوجود می آید. در مناطقی که آفتاب به زاویۀ ب

سرعت به انرژی حرارتی تبدیل شده و در نتیجه باعث گرم شدن کتله های هوا می گردد. این هوای گرم 

شده که کثافت )وزن فی واحد حجم( شان کم گردیده، به طرف باال صعود می کند. در مقابل، کتله های 

به حرکت افتیده و جای کتله های هوای گرم را می هوائی سرد که کثافت بیشتر دارند از مناطق دگر 

گیرند. در نتیجه بر اثر حرکت کتله های هوائی باد بوجود می آید که مطابق اوضاع جغرافیایی و موسمی 

شدت و مدت وزش آن از یک جا تا جای دگر فرق می کند. در واقع باد همان انرژی آفتاب است که تغییر 

 شکل کرده. 

 ن به دو بخش تقسیم میشوند : باد های افغانستا

 : می که قرار زیر اندئباد های دا اول :
 

شرق به ر فصل زمستان از طرف شمال و شمالمخصوصاً د کتله های هوائی که از جانب سایبریا •

 (.2سمت افغانستان بحرکت می افتند، در بدخشان گاهگاهی باعث جریانات تند می گردند )نقشۀ 

ر اثر فشار پست تولید شده و از سمت شمال و بها که از ترکستان روسی در تابستان هوائی کتله های •

روزه که در هرات، فراه و نیمروز مشهور اند. سرعت این باد  120شمالغرب میوزند، مثل باد های 

کیلومتر در ساعت رسیده، تا دامنه های هندوکش غربی از قوت افتیده از شدت  200ها تا بیشتر از 

 آنها کاسته می شود.

مرکز فشار پست را میسازند از جانب غرب و شمالغرب داخل  کتله های هوائی که در منطقۀ ایسلند •

 کشور میشوند.

باد های اوقیانوس هند که در موسم تابستان از سمت جنوب داخل کشور می گردند، مثالً در حوزۀ  •

 نتوانسته و تا بدخشان نمی رسند.جالل آباد. این باد ها از هندوکش عبور 

غرب به مملکت می رسند و تا دامنه های خلیج فارس که از سمت غرب و جنوب کتله های هوائی •

 جنوبغربی هندوکش از وزش می افتند.
 

باد های موضعی یا ناحیوی که بر اثر تغییر حرارت و فشار بوجود می آیند که علت آن تفاوت در  دوم :

ن باد ها در سر تا سر افغانستان، از جمله در بدخشان، میوزند. بطور مثال بادهائی ارتفاع اراضیست. ای

به جریان می افتند. و یا باد هائی که از پنجشیر منبع میگیرند  که از هندوکش می خیزند و بسمت آمودریا

 و به کاپیسا و بگرام و حتی به کابل می رسند.

هکتو پاسکال  1000ها تا در تابستانو  10هکتو پاسکال 1026ها تا در زمستانمجموع فشار هوا و باد  در

 باال میرود )دو(.

از انرژی حرکی الیزال  به این ترتیب در سراسر افغانستان در طول سال امکان تولید انرژی تجدیدپذیر

ریائی قرار داشته و نسبت تفاوت شدید ارتفاع دارای باد وجود دارد. بدخشان در خط السیر باد های سایب

باد های  در منطقۀ پامیر ناحیوی و منطقه ئی بوده و امکان استفاده از این انرژی را دارد. دائمیباد های 

                                           
مساوی ده هزار پاسکال می باشد. یک پاسکال که واحد فشار است مساوی به فشاریست که از یک  یک هکتو پاسکال 10

ک قوۀ یک نیوتن باالی یک متر مربع تطبیق کتلۀ یک کیلو گرام فی متر در ثانیه مربع بوجود آید. به عبارت دگر اگر ی

 شود، فشاریکه تولید می شود مساوی یک پاسکال است.
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متنوعی در وزش اند از جمله باد هائیکه از سمت غرب مواصلت می کنند و باعث بارندگی می شوند. 

ر مناطق بدخشان باد هائی وجود دارد که از کوهستانها و از مناطق یخچالی به جانب دره ئسا همچنین در

ها می وزند. باد های شدیدیکه از حوزۀ آبگیر آمو در شمال افغانستان منبع می گیرند و در نواحی جنوبی 

 [.7می شود ]" یاد  افغان آسیای میانه باعث توفان گرد و خاک میگردند، در آن کشور ها به نام "

برای استفاده از انرژی حرکی باد، شدت باد مهم نبوده، بلکه وزش یک نواخت و متعادل آن مهمتر است. 

از هندوکش منشأ می می خیزند و چه هم باد هائی که  چون باد های بدخشان چه باد هائی که از سایبریا

خشان به لذا استفاده از این انرژی طبیعی در بد های معین سال وزش یکنواخت دارند،گیرند، در فصل

 (.7و تصویر  2)نقشۀ  وجه  خوب مهیا گردیده
 

 

 

 

 جنریتر های بادی در:  7تصویر   فشار هوا و باد در تابستان )دو(. دایرۀ سرخ بدخشان را نشان می دهد.  : 2نقشۀ 

 [.8المان ] منطقۀ راین
 

ها استفادۀ گسترده صورت می گرفت، مثالً برای چرخاندن آسیاب  در افغانستان از انرژی باد در گذشته

پمپ این صنعت از استفاده های برقی و واتراستخراج آب. با بوجود آمدن آسیاببادی و گشتاندن ارهد برای 

افتید. به کار انداختن جنریتر های مدرن بادی برای استحصال برق در حقیقت همان انرژی حرکی باد 

)فرفرک(  ه ها در آسیاب بادی از آن استفاده به عمل می آمد. این جنریتر ها توسط روتوراست که در گذشت

هائی که باد آن را به چرخش می اندازد، فعال شده و انرژی حرکی باد را به انرژی برقی تبدیل می کند 

توانند. کمبود شده می (. خوبی این دستگاه ها در آنست که در هر منطقه و در هر جا نصب 7)تصویر 

ست که اگر باد بخوابد، دستگاه از چرخش مانده و برق تولید نمی شود. لذا استفاده از این سیستم در این

ر سیستم ها چون برق آبی، برق حرارتی و غیره مورد استفاده یستم استحصال برق در اتصال با سائاین س

اه های ذخیرۀ برق و یا ذخیرۀ حرارت بکار گرفته قرار می گیرند. و یا استحصال انرژی از باد با دستگ

هزار میگا وات برق در  121در عده ای از کشور های جهان حدود  2008می شوند. با آنهم در سال 

[ با استفاده از این دستگاه ها استحصال شده که در صدر این ممالک به ترتیب اضالع متحدۀ 8ساعت ]

 رار داشتند.امریکا، المان، اسپانیه، چین و هند ق

 

 حرارت زمین : - 4.1.2.4
 

است که در قشر  بخش از انرژی تجدیدپذیر همان (Geothermy:  )جیو ترمیحرارت یا انرژی زمین 

زمین وجود داشته و انسان می تواند به آن دسترس داشته باشد. از این انرژی میتوان به صورت مستقیم 

رای گرم ساختن منازل و یا به صورت غیر مستقیم بطور مثال برای تولید برق استفاده نمود. مثالً ب
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تا  4800حرارت زمین با ازدیاد عمق آن بیشتر شده میرود، چنانکه حرارت داخلی هستۀ کرۀ زمین بین 

درجۀ سانتی گرید تخمین زده می شود. حرارت قشر زمین در تمام نقاط جهان در عمق یک  7700

فشانی و احجار عمقیه به د نوسان می نماید و در مناطق آتشدرجۀ سانتی گری 40تا  35یلومتر بین ک

مراتب بیشتر از اینست. در کشور های پیشرفته از انرژی اعماق کم زمین برای گرم کردن منازل و از 

 انرژی اعماق بیشتر زمین برای تولید برق استفاده به عمل می آید.

قال زمینی انتته باشند، حرارت احجار به آب زیرزمینی قرارداشمجاورت آبهای زیرر احجار گرم در اگ

های عمیق این آبهای گرم به سطح زمین پمپ شده و انرژی خود را در یک بران با حفر چاهمی کند. بنا

ینی زمهای زیرگردند. اگر این احجار گرم با آب سیستم بسته انتقال داده و آنگاه دوباره به عمق هدایت می

تماس نداشته باشند، در این صورت دو حلقه چاه در آنجا حفر می گردد. در چاه اولی آب سرد هدایت 

به سطح زمین توسط پمپ بیرون کرده می شود. این آب گرم در یک  گردیده و از چاه دومی آب گرم

آب گرم شده یا به صورت مستقیم سیستم بسته حرارت خود را از دست داده به چاه اولی هدایت می گردد. 

مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه این حرارت درکارخانه ها به انرژی  ،در منازل هدایت داده شده

برقی تبدیل میگردد. بهره دهی این سیستم استحصال انرژی با عمق چاهها در حوزه هائی که احجار گرم 

ها برای هدایت آب سرد، به سرعت باال می رود. اترپمپطبیق فشار بیشتر از طریق ووجود دارند و با ت

عالوه بر این، تکنالوژی های متعددی برای استفاده از حرارت زمین وجود دارد که در اینجا از توضیح 

آن صرف نظر به عمل می آید. الکن قابل تذکر است که آیندۀ بشریت به حرارت زمین که منبع بزرگ 

یقات جدید نشان می دهند که مقدار انرژیی که تا سه کیلو متری قشر انرژیست، وابسته می باشد. تحق

[. 9هزار سال تکافو می کند ] 100زمین وجود دارد، ضرورت موجود انرژی مجموع بشریت را برای 

[ از حرارت زمین در سرتاسر جهان استفاده به عمل آمده 9گیگا وات انرژی ] 28حدود  2005در سال 

نه تنها ارزان است،  پذیر. استفاده از این انرژی تجدیدبه سرعت رشد کرده و تخنیک و بهره دهی آن

 بلکه محیط زیست را هم تخریب نمی کند و هیچ نوع نقصانی را در قبال ندارد.

که ثبوت این  [ و بر اساس موجودیت چشمه های طبیعی آب گرم1نظر به ساختار های جیالوجیک ]

 دعاست، بطور مثال در منطقۀ اوبی هرات، کالوی بامیان، چشمۀ شیر پلخمری چشمۀ شفای مزارم

های طبیعی به تگر کشور امکانات استفاده از انرژی چنین ثروو بعض نقاط د شریف، مناطق پامیر

ل این رساله تذکر داده شد، صورت تخنیکی در بسا نقاط افغانستان موجود است. قراریکه در بخش او

ه که از یقتان قرار دارد که در آن احجار عموالیت بدخشان در یکی از مناطق فعال جیالوجیک افغانس

ذابه ها بوجود آمده اند و حرارت بلند دارند، صعود کرده و تا سطح زمین و نواحی نزدیک به آن رسیده  م 

د، احجاری با حرارت بلند وجود دارند که از انرژی اند. این بدان معناست که در اعماق نه چندان زیا

ر این بدخشان در چهار سوق آنها با تکنولوژی مذکور استفاده صورت گرفته می تواند. عالوه ب

تا پامیر و ماورای آن ادامه می یابند. این  های بزرگی قرار گرفته که از کنر و نورستانشکستگی

هزاران شکستگی خردتر تشکیل یافته اند، تا اعماق چندین کیلو متر در قشر های بزرگ که از شکستگی

های گرم تا سطح زمین ده اند. در بعض از همچو نقاط، آبزمین ادامه یافته و احجار گرم را قطع کر

ب گرم از این چشمه های آ میرسند. در کشور های تاجکستان و قرغزستان در آن طرف رودخانۀ آمو

استفاده به عمل می آید. بدون شک در بدخشان نیز چنین چشمه های آب گرم وجود دارد که حرارت 

 اعماق زمین را به روی زمین انتقال می دهند. درین رابطه کافیست از چشمه های آب گرم حوزۀ واخان

درجۀ سانتی گرید و  90" یاد گردد که حرارت آنها تا  " و " سرگز در مناطق " سرحد "، " بابا تنگی
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[. به این ترتیب زمینۀ استفاده از حرارت زمین در اکثر 17] متر محاسبه گردیده 1750ها تا عمق آن

 مناطق بدخشان موجود است.

 

 مواد خامی که دوباره نمو می کنند : - 5.1.2.4 
 

بلکه برای استفادۀ صنعتی تولید میشوند و پیوسته رشد می کنند، مانند اینها نباتاتی اند که نه برای تغذی 

، چوب و غیره. این نوع نباتات میتوانند به حیث منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرند. چون ، کنفکتان

، لذا دست داده زیاد سرسبزی خود را از افغانستان، منجمله بدخشان بر اثر قطع جنگالت تا حدود

استحصال انرژی از این مواد برای کشور ما با صرفه نیست. عالوه بر این از سوخت این مواد گازهای 

، َگرد ذغال و غیره آزاد می گردند که برای محیط زیست خطر ایجاد مضر چون ترکیبات نایتریت، سلفر

 می نمایند.

 

 : تخمر نباتات - 6.1.2.4
 

 میتان مثأل برگ و ساقۀ جواری، گاز( یا )بیو مسنباتات  خیر با استفاده از عملیۀ تخمردر دو دهۀ ا

 : در بدخشان معقول به نظر نمی رسد استحصال می کنند. این طریقه از سه رهگذر در افغانستان منجمله

 

ان از مواد عضوی عاری گردیده اند. زیرا مردم بر اثر فقدان مواد سوخت اینکه خاکهای افغانست اول :

چیزی را که هر آن  ،از بته ها، ساقه های نباتات و برگ درختان جهت تسخین و پخت و پز استفاده کرده

از بقایای نباتات روی زمین مانده باشد، جمع کرده و به نحوی از آن کار می گیرند. در نتیجه مواد 

باعث تقویت آنها گردد. در کشور های  ،قی نمی ماند تا در خاکهای زراعتی عالوه گردیدهعضوی با

پیشرفته ساقۀ گندم را از کمر درو کرده و نیم ساقه و بتۀ آنرا به زمین عالوه می کنند تا زمین از مواد 

 عضوی غنی شود و حاصل بیشتر دهد.

 

یک مقدار کاربن  بوده و در جریان عملیۀ تخمر این طریقه فرصت بسیار طلبیده، قیمت آن زیاد دوم :

 آزاد می گردد که نقصان زیاد در قبال دارد. کسایدودای ا

 

در کشور های صنعتی مثل المان و امریکا حتی دانۀ جواری را در این عملیه به کار می برند.  سوم :

برای سوخت تبدیل می کنند. چون در بدخشان مردم به مشکل لب  میتان ازرا به گ یعنی اینکه غله ها

نانی به دست می آورند و غله به آن اندازۀ حاصل نمی شود که مازاد احتیاج مردم منطقه باشد، لذا پروژه 

 ،ها ملیون انسان در جهانهای تولید انرژی از تخمر نباتات امکان پذیر نمی باشد. عالوه برین چون صد 

 منجمله در افغانستان گرسنگی می کشند، بنابران این یک حرکت غیر انسانی و قابل محکومیت است.

 

 منابع انرژی مواد فوسیل : - 2.2.4
 

در بدخشان  یورانیم و ، گازنفت ،ذغال سنگ به صورت عموم مواد حامل انرژی مانند تحت این عنوان

نظر به ساختار های جیالوجیک احتمال پیدایش ذغال  به صورت مختصر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سنگ در والیات کنر و بدخشان کمتر می رود. با آنهم پیدایش ذغال سنگ در بدخشان بکلی ناممکن 
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( بیشتر در 11)اعم از ذغال سنگ و ذغال نسواری نبوده، تحقیقات الزم را ایجاب می کند. هرچند ذغال

ها در دوره بوجود آمدن کوه وجود می آید که در این والیت کمتر تشکیل شده. پروسۀحوزه های رسوبی ب

های جیالوجیک در بعض مناطق جهان مانع ایجاد حوزه های وسیع رسوبی و در نتیجه مانع بوجود آمدن 

[. این پروسه در بدخشان برای مدتهای طوالنی 10عصار گرم و مرطوب گردیده اند ]ذغال سنگ در ا

 ، بیدش. با آن هم عالئم موجودیت ذغال سنگ در نواحی اندمینن نرسیدهجریان داشته و هنوز هم به پایا

[. از اینکه 11] دیده شده و واخان ، قره جلگهت، بوی تیبا، یال کومکول، آزاد کمانوی ، تغرکونک

معادن ذغال سنگ در والیت همجوار بدخشان یعنی در تخار قرار دارند، لذا امکان استفاده از آن در امر 

، ، فرخاری بدخشان موجود است. پیدایش ذغال سنگ در والیت تخار در مناطق بنگیانکشاف اقتصاد

شقکیشا قتون چالی  ،، سیاخ دره، درۀ کالنب، زمرا، چال، سید، سنگ یشم، نمک آب، زمبورگ، ر 

که مادۀ حامل انرژیست و از نظر اهمیت بین  12[. همچنان اولشیفر11]پیش بینی شده  و بازارک خرد

بحث قرار نمی گیرد، زیرا امکان پیدایش آن در ذغال سنگ و نفت قرار دارد، در این رساله مورد 

افغانستان، منجمله در بدخشان از احتمال بعید است، با آنکه اهمیت اولشیفر با پیشرفت تکنالوژی جای 

 [.12نفت را می گیرد ]

 

 : و گاز نفت - 1.2.2.4
 

عنوان مواد حامل انرژی در فصل اول این بخش مطالبی ارائه گردید. به  و گاز اهمیت نفت در مورد

را می سازند که صدها  باید اضافه گردد که نفت و گاز عالوه بر مواد سوخت، اساس صنایع پتروشیمی

هزار محصول صنعتی از آنها ساخته می شود. این محصوالت در همه جوانب زندگانی جامعۀ بشری 

عایق  ،، الیاف مصنوعی، پالستیکهااز قبیل مواد کیمیاوی چون محلول خاص خود را دارنداهمیت 

ن ، وسایل خانه، عراده ها و هزاران محصول دگر که مواد اولی شا، دواسازیهای برقی، کود کمیائیلین

 کهنفت و بعضاً گاز می باشد. بنابران نقش نفت و گاز در ایجاد صنعت و ترقی فوق العاده برازنده بوده 

. به همین دلیل است که کشور های صنعتی در هر کجائیکه نفت و جهان گردیده باعث انکشاف اقتصادی

 جنایت می زنند. گاز پیدا شود، حاضر شده، برای غصب این نوع منابع دست به تاراج و حتی جنگ و

می  و گاز قرار مطالعاتی که در طول نیم قرن گذشته صورت گرفته، افغانستان دارای منابع معتنابه  نفت

که تا حدودی  (USGS: U. S. Geological Survey)باشد. تحقیقات جدید سروی جیالوجی اتازونی 

، ذخایر منابع نفت و گاز افغانستان صورت گرفتههوائی  هایضاء و از طریق تحلیل و تجزیۀ عکساز ف

تثبیت نموده بودند. قرار این  20را به مراتب بیشتر از ذخایری می دانند که روسها در نیمۀ دوم قرن 

 تحقیقات ذخایر نفت هژده برابر و ذخایر گاز سه برابر بیشتر تخمین زده شده اند.

قرار داشته که یک قسمت حوزۀ فرو رفتۀ ترسباتی شمال  بخشی از این منابع در مناطق غرب بدخشان

تا  بدخشان شروع شده به دو طرفۀ آمودریا افغانستان را تشکیل می دهد که ساحۀ آن از نواحی راغ

ازبکستان و ترکمنستان خیز بیشتر در  و گاز نواحی غرب فاریاب می رسد. بخش بزرگ این حوزۀ نفت

دوم قرن بیست ذخایر بزرگ نفت و گاز کشف گردید. مساحت قرارگرفته که در آنجا ها در نیمه های 

کیلو متر مربع را احتوا میکند. نفت و  45000این حوزۀ نفت و گاز خیز در قلمرو افغانستان یک ساحۀ 

                                           
ذغالیست به رنگ نسواری که به سختی و قوام نرسیده به صورت سست و پاشان پیدا می شود. مقدار  ذغال نسواری 11

 ، زیاد بوده و مقدار انرژی آن کم است.ذغال سنگاین نوع ذغال، در مقایسه با  آب و سلفر
و نفت  درجۀ سانتی گرید از آن گاز 500دارد و با حرارت دادن آن تا  احجار رسویبست که ترکیبات نفت اولشیفر 12

 [. 12تخمین زده شده ]ملیارد تن  400استحصال می گردد و ذخایر آن در جهان به 



 ی: منابع انرژ 4

 119 از 42 صفحۀ
 

 145) ملیون سال قبل( و تباشیر 145تا  200) گاز این حوزۀ بزرگ در بین طبقات رسوبی اعصار یورا

ملیون سال( قرار دارند.  23تا  65) ملیون سال قبل( و تا حدودی هم در بین احجار دورۀ پالیوجین 65تا 

، خواجه ، یتیم تاقدر مناطق مرکزی این حوزه رسوبی یعنی در شبرغان، مانند نواحی خواجه گوگردگ

از دیر زمان معادن نفت و گاز تثبیت گردیده و تا حدودی مورد بهره برداری قرار گرفته  و انگوت بوالن

ا نواحی غرب بدخشان میرسند موجودیت که ت و عمبر اند. همچنین در ساختمانهای جیالوجیک خان آباد

[ در شمال افغانستان در 401، ص 1[. قرار اظهارات متخصصان المانی ]1نفت و گاز تثبیت گردیده ]

کیلو متر مربع ساختمانهای مساعد جیالوجیک وجود دارد، مانند مناطق خان  26000یک ساحۀ بیشتر از 

تاجکستان.  و وخش ، آب گرمو کافرنهان رودخانه های سرخان دریا ، غرب بدخشان، نواحیآباد، اشکمش

. این ه بر این پیش بینی صحه گذاردهتحقیقاتی که در سالهای اخیر توسط امریکایها صورت گرفت

ختار های مناسب و متعدد اند که به حیث ساختمانها دارای طبقات بسیار ضخیم، مشخصات خوب و سا

مناطق نفت و گاز خیز محسوب می گردند. چون این طبقات که تا پاردریا ادامه می یابند در تاجکستان 

و ازبکستان حاوی نفت و گاز اند، لذا در افغانستان هم دارای نفت و گاز خواهند بود. چون در ساحۀ 

بلخ تا هنوز تحقیقات دقیقی صورت نگرفته، لذا مقادیر و غرب بدخشان تا نواحی خان آباد، کندز و 

. زمین شناسان بر این باور اند که این مناطق نگردیدهظرفیت نفت و گاز آن هم به صورت دقیق سنجش 

دارای منابع معتنابه  نفت و گاز می باشد که تحقیقات اساسی را ایجاب می کند. تثبیت و استخراج این 

 ر راه پیشرفت اقتصادی کشور، منجمله در بدخشان ایفا خواهد کرد.منابع نقش اساسیی را د

 

 : یورانیم - 2.2.2.4
 

ونات ها و احجار رسوبی (، احجار متحوله چون کارب8ها )تصویر  مثل گرانیت ناریه ورانیوم در احجاری

[. این مادۀ حامل 13و رگه های معدنی پیدا می شود ] و ذغال نسواری سنگ ذغال ،سنگهامانند ریگ

و غیره یکجا تشکیل  ، کوبالت، مسانرژی می تواند بصورت مجزا و یا با بعض فلزات دگر از قبیل طال

برای استحصال انرژی و سالح هسته ئی در نیم قرن اخیر  [. با در نظر داشت اهمیت یورانیم14شود ]

 20. از سوخت یک کیلوگرام یورانیم هتتبعات، تحقیقات و تفحصات فراوان در این زمینه صورت گرفت

تن ذغال سنگ نسواری می باشد  2500گیکاوات انرژی برق بدست می آید که معادل انرژی حدود 

یورانیم برای استحصال انرژی فوق العاده باال میرود. ولی آنچه مانع جدی در این  بران اهمیت. بنا[15]

مورد می شود، دفع زباله های یورانیم بعد از سوخت است که این زباله ها می تواند صد ها هزار سال 

یۀ تشعشع نمایند. مثال این مشکل را می توان در دفن زباله های اتومی المان در یک معدن نمک در ناح

سازی آن چهار ملیارد یورو ابع دولتی المان چاره سازی و پاک" دید که قرار اظهارات من اسی سوای "

در زمان حکومت طالبان که دولت  مصرف کار دارد. همچنان دفن زباله های اتومی پاکستان در هلمند

که باید تحقیق گردد. چون پوشالی افغانستان آنرا بدست فراموشی سپرد، مشکلیست بسیار بزرگ 

تشعشعات مواد رادیو اکتیف باعث امراض، منجمله امراض سرطانی می شود، لذا استفاده از یورانیم 

مشکالت زیادی خلق می کند. در این رابطه باید از تصمیم دولت المان یادآور شد که زیر فشار مردم این 

ه های استحصال برق اتومی را می بندد. در کشور فیصله کرده که در جریان سه دهۀ آینده همۀ دستگا

حالیکه کشور های امریکا، فرانسه، چین و غیره به اساس رقابت های سیاسی، اقتصادی و نظامی در 

ن آن مادۀ نهائی بم اتومی صدد اعمار بیشتر دستگاه های استحصال برق اتومی می باشند که در ضم

ور های دگر جهان مانند ایران، برازیل، هند و غیره نیز . عده ای از کشآیدمی  بدستلوتونیم نیز یعنی پ
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در صدد آن اند تا با سوخت یورانیم مادۀ اولی بم اتومی را که پلوتونیوم باشد تولید نمایند. این مبحث مقالۀ 

 .جداگانه ای را ایجاب می کند

ذکری صورت نگرفته. لیکن شواهد و قراینی در افغانستان تا حال تحقیقات قابل ال در مورد پیدایش یورانیم

و در منطقۀ سرخ پارسای والیت پروان به اثبات  ننشی در منطقۀ خان در مورد پیدایش یورانیم در هلمند

در تلویزیون آریانای افغانستان، در پروگرام محترمه  2009اگست  30[. به تاریخ 11، 1رسیده اند ]

ها و اطالع می داد که تشنج بین انگلیسسرشناس انگلیس سجیه، یک افغان از لندن از قول یک  خانم

امریکائیها در هلمند روی تصاحب معادن یورانیم می باشد. عالوه برین یورانیوم در کوه های خواجه 

 [.11قندهار کشف گردیده ] یندند و در حوزۀ خاکریزبین هرات و ش کابل و در کوه میر داوود رواش

در بین احجار آتشفشانی ناحیۀ خان  راپوری که توسط روسها در مورد پیدایش یورانیم 1977در سال 

ت افغانستان به مؤسسۀ ملل متحد تهیه شده بود، بر خالف خواست روسها توسط دول والیت هلمند نشین

. این عمل دولت افغانستان باعث خشم دولت اتحاد شوروی آن زمان گردید که عکس العمل آن شدارسال 

 در کودتای صورت بازتاب یافت.
 

 

در  که از احجار گرانیتک رندۀ یورانیممنرال دا : : اوتونیت 8تصویر 

" در المان  فیشتل ه ای از کوهستان "قریۀ لیوپولدزدورف در منطق

 24منرال این بدست آمده. این نمونه ملکیت آقای شوفل می باشد. طول 

 سانتی متر می باشد که روی سنگ گرانیت 12سانتی متر و بلندی آن 

 قرار گرفته.
 
 

را کشف نمودند، الکن راپوری  فرانسویها در بدخشان احجار حامل یورانیم 1957و  1956در سالهای 

راجع به چگونگی آن به جانب دولت افغانستان تسلیم نکردند. به هر حال، در مورد بدخشان تا حال 

تحقیقات قابل مالحظه ای صورت نگرفته، ولی تا جائی که از اوضاع جیولوجیک و موجودیت احجار 

و بدخشان به شکل پراگنده و تا جائی مرتبط پیدا می  تا پامیر گرانیتیک که از مناطق کنر و نورستان

شوند، روشن می گردد که احتمال موجودیت یورانیم در بدخشان زیاد است که در مورد استفاده از آن 

 باید منافع علیای مملکت مد نظر گرفته شود. احجار گرانیتیک در قشر زمین می توانند به طور اوسط تا

 (.8[ داشته باشند )تصویر 16ملی گرام یورانیم در یک کیلوگرام سنگ ] 4

 

 : ارزیابیها و سفارشها - 3.4
 

استفاده به عمل نیامده و هنوز در مرکز این والیت از جنریتر  پذیرعظیم انرژی تجدید در بدخشان از منبع

ن در حالیست که ساختار های توپوگرافیک و اوضاع های دیزلی برای تولید برق استفاده می شود. و ای
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و احوال اقلیمی، چنانکه توضیحات مختصر باال نشان میدهند، این والیت امکانات عظیم تولید انواع 

مختلف انرژی تجدیدپذیر را دارد. به صورت عموم استفاده از انرژی تجدیدپذیر به صورت غیر متمرکز 

ادیست و از جانب دگر وابستگی فی ما بین شهر ها، والیات و صورت می گیرد که از یک جانب اقتص

حتی خارج کشور را منتفی می کند. برای پیشرفت اقتصادی و بهبود وضع اجتماعی بدخشان الزم است 

مثالً برای قریه های دور افتاده نصب دستگاه  و جو شده و ارزیابی گردند. تا امکانات مذکور بیشتر جست

ک مؤلد برق از انرژی باد آسانتر و اقتصادی تر از تمدید پر مصرف لین های برق رسانیست های کوچ

ر که از پروژه های بزرگ برق آبی و دوردست باید کشیده شوند. در حالیکه در مناطق صنعتی و پ  

جمعیت برق رسانی از دستگاه مرکزی بند برق با صرفه تر است. از جانب دگر رود خانه های بدخشان 

با معاونان آنها توانائی استحصال انرژی فراوان برق را دارند.  ، آمو و کوکچه، پنج، پامیرون واخانچ

در این رابطه اعمار بند های آبگردان برای استحصال انرژی ضروریست. با اعمار بند های آبگردان، 

مرفوع می گردد، بلکه  کوچک نه تنها ضرورت به انرژی و آب در این والیت اعم از بزرگ، متوسط و

ها و خسارات ناشی از طغیانها آن نیز گرفته خواهد شد. چون امکانات استحصال برق در جلو آبخیزی

بدخشان زیاد است، لذا در صورت لزوم فروش برق باالی پاکستان از طریق تمدید شبکه ای که پاکستان 

 مد نظر دارد، نیز مهیا خواهد شد. کستان و پامیر بدخشان تا چترالاز طریق تاج

همچنین استفاده از انرژی شعاع آفتاب در همه حاالت اقتصادی و معقول است، مشروط بر آنکه دستگاه 

ه های آن در داخل کشور تولید شوند. به همین ترتیب استفاده از انرژی باد در بدخشان به صورت گسترد

مهیا می باشد، بالخصوص که وزش باد های بدخشان به صورت ثابت و متعادل صورت می گیرد و 

سردی اقلیم بدخشان مقاومت انتقال برق را تنزیل می دهد. همچنان استفاده از انرژی زمین در بسا نقاط 

زمین  بدخشان میسر است، زیرا بدخشان در محل تالقی شکستگیهای بزرگی قرار دارد که تا اعماق

 میرسند و امکان انتقال حرارت زمین را از این اعماق به سطح زمین توسط آب مهیا ساخته است.

 مفردات ذیل قابل توجه اند : پذیررابطه با استفاده از انرژی تجدیددر 

 

ی اراضی و ساختار های محیطی باید در ساحه و در منطقه باال پذیرامکانات استفاده از انرژی تجدید •

 مطالعه، تحقیق و سروی گردد.

در این مطالعات باید نتایج تحقیقات گذشته، نقشه های موجود توپوگرافیک و غیره ارزیابی و در  •

، شبکه یه هاصورت فقدان نقشه ها، منطقه باید از نو نقشه برداری گردد تا در روی آنها ساحات، قر

 ت وزش باد و تابش آفتاب و باقی معلومات درج و صورتبندی گردند.های آب، برق، مواصالت، شد

مطالعات هایدروجیالوجیک و جیالوجیک باید صورت گیرد. در این رابطه ضرور است تا همۀ  •

لوجیک جمع آوری و در صورت لزوم از نو حاصل گردد، مانند معلومات، اعداد و ارقام هایدروجیا

ها، سال و سالها که بصورت دوامدار باید صورت ماهدر جریان  ارقام اندازه گیری آبهای رویزمینی

گیرد. همچنین تجزیۀ رسوبات به غرض تعیین ترکیب منرالی و بزرگی دانه های منرالی آنها الزم 

است. عالوه بر این مقدار مواد رسوبی که توسط رودخانه ها انتقال می یابند باید تثبیت گردد. گذشته 

 مین و نوعیت احجار آنها باید مطالعه و تعیین گردد.از این ساختار طبقات ز

ضرورت مردم و منطقه به آب و برق باید از قبل برآورد و سنجش گردیده و امکانات انکشاف بهره  •

 دهی چنین پروژه ها برای آینده در نظر گرفته شود. 
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اقتصادی بودن به اساس این مطالعات باید پالنهای انکشافی طرح و امکانات تطبیق آنها، بخصوص  •

گر مقایسه گردند. در این رابطه باید معضالت های مختلف با همدگردیده و بدیل چنین پروژه ها، مطالعه

 تخنیکی، صیانت از محیط زیست و آبدات تاریخی مد نظر گرفته شوند.

و جو  های بهتر سازی و ارتقای بهره برداری این پروژه ها باید همیشه باز باشد و بیشتر جستراه •

 گردد.

این پروژه ها باید به صورت غیر متمرکز و به صورت معقول در اکثر نقاط والیت تطبیق شوند، تا  •

سکنۀ مناطق دور افتاده نیز از مزایای علم و تخنیک و از نور و انرژی برق مستفید گردند. چنانکه 

( امکانات اعمار بند برق قبالً مطالعه و )مثالً در محل قاضی ده و اشکاشم در منطقۀ دور افتادۀ واخان

 صورت گرفته. مثبت ارزیابی گردیده. به همین طور تحقیقات مقدماتی در مورد بند برق شورابک

پروژه پروژه سازی همچو پالنها باید از طریق افراد مسلکی صورت گیرد و در طرح و تطبیق این  •

 ها افکار و تصامیم مردم محل باید در نظر گرفته شوند.

( ها مافیای .N. G. O( ها خطاست. زیرا در بسیاری ).N. G. Oسپردن همچو پروژه ها به دست ) •

ملی و بین المللی دست به دست هم داده و از طریق طرح و تطبیق پروژه ها جز سود جوئی و غارت 

گذشته نشان داد که این مؤسسات پروژه ها را به  های. تجارب سالپول های بیت المال هدفی ندارند

صورت سطحی، نا درست و غلط تطبیق کرده پول ها را حیف و میل نموده و همچو پروژه ها بعد از 

 مدت کوتاهی از هم پاشیده اند.
 

، بالخصوص از انرژی حرکی پذیرر صورتی که از منابع انرژی تجدیددر پایان یادآوری می گردد که د

ـ اقتصادی  آب در بدخشان استفاده صورت نگیرد، انکشاف اجتماعی صورت نگرفته و مشکالت اجتماعی 

و فقر و تنگدستی در آن والیت حل نمیگردد. در خصوص سرمایه گذاری چنین پروژه ها باید گفت که 

ین رابطه بکار انداخته شوند. جالب توجه سرمایه های هنگفتی در داخل افغانستان وجود دارد که باید در ا

است که دولتمداران افغانستان به عوض آنکه در فکر استفاده از منابع انرژی الیزال داخل مملکت، 

منجمله بدخشان باشند، هر صبح و شام برای گدائی انرژی در پای امرای تاجکستان و ازبکستان کمر 

 کشانند. عارفی چه خوش سروده :می شکنند و کشور را به وابستگی خطرناکی می 

 یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم  آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
 

 :خذ آم - 4.4
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 زراعت، آبیاری و مالداری:  5

 
 وضعیت زراعت در کشور : - 1.5

 

ر اثر تداوم جنگ سه دهۀ اخیر ضربت کاری بهای تولیدات زراعتیش  افغانستان کشوریست که شیوه

، منجمله دوامدارخورده. دالئل وضع اسف آور زراعت کشور اگر از یک جانب خرابیهای جنگ 

بجای  سالیهای متواتر، کشت کوکنار کشور است، از جانب دگر خشکورشکستگی اقتصادی زارعان 

بازار  کشت گندم، عدم توجه اولیای امور به این سکتور اقتصادی و ضربات خردکنندۀ به اصطالح "

وضع اقتصادی مردم مخصوصاً از ناحیۀ مواد ارتزاقی چنان خراب  در نتیجه، " نیز می باشند. آزاد

عده ای از هموطنان ما در بعض مناطق  2008و  2007ه در سالهای اخیر از جمله در سالهای ک هگردید

لی که در حا ،کشور مانند والیات بدخشان، سمنگان، یکاولنگ و چغچران از گرسنگی هالک شدند

 د.در مجامع بین المللی جام خود را به افتخار و بنام این ملت مظلوم بلند می نماین سیاستمداران دولت

از جانب دگر زراعت در افغانستان در گذشته رونق خوب داشته و پیشۀ اکثریت مردم این کشور را 

 .کرد )یک(می جامعه را احتواء درصد  73تشکیل می داد که تا سالهای قبل از تجاوز شوروی سابق 

دات مجموعی بخش زراعت منبع عمدۀ تولید، استخدام و پایۀ بزرگ تجارت خارجی بوده و سهم آن در تولی

)یک(. شواهد تاریخی، به طور مثال به اساس تحقیقات یک متخصص  ارزیابی شدهدر صد  50بیشتر از 

[ حاکی از آنست که در گذشته ها غله نه تنها کفایت ضرورت مملکت را میکرد، بلکه از 1المانی ]

 افغانستان در طول صدها سال به کشورهای همسایه نیز صادر میشد. 

 30سالی که عاید حالش گردیده بود، در حدود  بر اثر خشک 1956رای بار اول در سال افغانستان ب

هزار تن گندم وارد کرد. بر اثر اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی که زیر فشار حکومت خاندان نادری 

ه، تا بر جامعۀ افغانستان مستولی گردیده بود و نسبت عدم توجه اولیای امور، این وضع، یعنی کمبود غل

 (. 1به همین منوال ادامه یافت )شکل  1970آغاز دهۀ 
 

 

 .در افغانستان 1983تا  1956واردات گندم در بین سالهای  : 1 شکل

 



 یو مالدار یاری: زراعت، آب 5

 119 از 48 صفحۀ
 

هزار تن گندم در سال نیاز داشت.  100در این مدت افغانستان ساالنه به طور اوسط به واردات کمتر از 

 230حدود  1971باعث آن شد که مخصوصاً در سال  خشک سالی شدید چندین ساله 1970در آغاز دهۀ 

 1970" در آغاز دهۀ  (. این گرسنگی چنان شدید بود که1هزار تن گندم به افغانستان وارد گردید )شکل 

در والیت چغچران بر اثر قحطی مردم به خوردن گیاه هرزه مجبور شدند و از جمله گیاهی را بنام 

نسبت  ر اثر آن آماسیدگی شکم و بعض امراض دگر بروز مینمود. مردم واخانمی خوردند که ب چرمک

( استفاده می کردند که اگر خوب پخته نشود، درد اعضاء و پس Weed grass) قلت گندم از گیاه پتک

 1976تا  1974های مانی ذهن را بار می آورد که مردم آنرا غیر قابل عالج می دانند " )دو(. بین سال

افغانستان گندم مورد ضرورت خود را خودش تهیه کرده و از واردات گندم بعد از سالهای متوالی فارغ 

 (.1)شکل  گردید

علت این خودکفائی در پهلوی زحمتکشیهای فراوان زارعان کشور، به ثمر رسیدن عده ای از پروژه 

کود کیمیائی و بکار برد ادویۀ ضد آفات زراعتی  های انکشافی، استفاده از تخمهای اصالح شدۀ بذری و

پنداشته می شود. این روند که باید ادامه می یافت و بهتر می شد، بر اثر اختناق درونی حکومت مستبد 

داوود، تقرر افراد نابکار در رأس امور و مهاجرت هزاران افغان به ایران، پاکستان و کشورهای عربی، 

ور و کمبود نیروی کار را در درون مملکت در قبال داشت، نتوانست که درآمد بیشتر در خارج کش

هزار تن باال رفت. با  50دوباره به  1977استحکام یابد. در نتیجه ضرورت به واردات گندم در سال 

زمین  این روند منفی شتابنده گردیده و در زمینۀ نظامی با تطبیق سیاست " 1978کودتای هفت ثور 

 (.1ریان جنگ افغانستان، ضرورت واردات گندم روز تا روز بیشتر شد )شکل " شوروی در ج سوختۀ

"، ضرورت واردات گندم افغانستان  بازار آزاد با تجاوز امریکا و ناتو بر افغانستان و تطبیق سیاست "

 ملیون تن گندم در 3افغانستان به تورید بیشتر از  2007ملیون تن رسید و در سال  2,3تا  2,2ساالنه به 

تا  1956سال نیازمند شد. این بدان معناست که ضرورت واردات گندم افغانستان از نخستین بار در سال 

حاصالت زراعتی  2009و  2008بر اثر بارندگیها در سالهای  .برابر افزایش یافته 75حدود  2007سال 

راعتی رفع نگردید. تا جائی بیشتر گردید و میزان تورید گندم کاهش یافت، با آن هم رکود محصوالت ز

ر اثر این رکود، فقر گسترده ای بر جامعۀ افغانستان تحمیل شد و باعث آن گردید که بیشتر از نیم نفوس ب

بی  در " 2010مارچ  30که به تاریخ سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش کشور گرسنگی بکشند. 

این  .[2] ستان از فقر مطلق رنج می برندکه یک سوم مردم افغان اعالم کرد " هم به نشر رسیده، بی سی

شده اما هنوز بیش از  سرازیرلر به افغانستان الیارد دم 35ظرف سالهای اخیر در سازمان می گوید که 

[. تاریخنویس شهیر کشور زنده یاد میر غالم محمد 2] هفتاد درصد مردم این کشور در فقر بسر می برند

 ":در این مورد نوشت  (538ص جلد اول،  ،در مسیر تاریخ )افغانستاندر اثر درخشانش  " غبار" 

راسخ داشتند که برای اداره کردن بی سر و صدای یک کشور، از همه بیشتر ۀ یدـقـانگلیس و پیروان او ع

رداب فـقـر و احتیاج دست و پا که در م   ثر است و ملتیؤفـقـر عمومی و شدت احتیاج مردم، عامل م

گر فـرصت دیدن بجانب دستگاه حاکمه ندارد، و اگر فی خود مشغول است که ددر گنگس و بـمیزند، آنق

 ".یست که او را در عمق مرداب فـرو بردـخواسته باشد سر از لجن بردارد، تنها ضربت مشتی کاف المثل

این رکود در امور زراعت در حالیست که مملکت امکانات وسیع و عظیم انکشاف زراعت و آبیاری و 

خوراکه را بصورت گسترده و بیشتر از نیاز خود دارد. این امکانات توانائی بهتر شدن و تولید تولید مواد 

به این طرف  1970حاصالت بیشتر را دارا می باشد. از جانب دگر باید یادآور شد که با آنکه از دهۀ 

یب محیط ولی با آنهم گرسنگی و فقر و تخر ،زراعت در سطح جهان به پیروزیهای چشمگیر نایل آمده
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[ گرسنگی می 3[ و در حال حاضر یک ملیارد انسان در جهان ]25] زیست مثل گذشته بر جای مانده

  .کشند

چون زراعت زیربنای صنعت و ستون فقرات اقتصاد را می سازد و زمینۀ کار فراوان را آماده می کند، 

ی بدخشان معلومات موجزی لذا در ذیل کوشش میشود تا روی امکانات انکشاف زراعت، آبیاری و مالدار

 خدمت خوانندگان گرامی ارائه گردد.

 

 های زراعت و آبیاری :وامل طبیعی زیربناــ ع 2.5
 

به صورت عموم عوامل طبیعی، منجمله موجودیت خاک مساعد، آب کافی و حرارت منطقه در رشد 

ن هر سه عامل عمده نباتات و انکشاف اقتصاد زراعتی نقش عمده دارند. در بعض مناطق افغانستان ای

و غیره که امکان دو تا سه بار حاصلدهی را  به هم اند، از بهر مثال در والیات لغمان و قندهار و هلمند

و عامل سومی حضور  در سال دارند. الکن در بعض مناطق دگر کشور یکی و یا دو عامل مذکور موجود

زمین کم بوده و مردم دچار کمبود مواد غذائی می شوند. این در همچو مناطق بهره دهی ندارد. بنا بر 

بطور مثال در صفحات شمالغرب کشور خاکهای خوب و حاصلخیز وجود دارد و حرارت منطقه هم 

که بهترین  کافی است، ولی مقدار آب کم است. چنانکه مناطق بسیار وسیع در دو طرفۀ رودخانۀ مرغاب

می باشد، ولی آب کافی در اختیار ندارد. چون در اینجا کدام بند آبگردان ساخته  خاکهای زراعتی را دارا

نشده، لذا اراضی سواحل مرغاب زیر آب نمی گردند. در حقیقت امر در اینجا کمبود آب مستولی نبوده، 

ن بلکه چون بستر رودخانه عمیق است در نتیجۀ آن آب مرغاب با استفادۀ ناچیزی که از آن در افغانستا

صورت می گیرد، از کشور بیهوده خارج می گردد. و اما بر عکس در بخشی از مناطق بدخشان نوعیت 

خاک از کیفیت خوب بر خوردار نیست و درجه حرارت نیز پایین است، اما آب به قدر کافی وجود دارد. 

و کیفیت خاک  با وجود این اوضاع نامساعد، امکان آن موجود است که بر دو عامل عمده یعنی کمبود آب

به برکت پیشرفتهای علمی و تخنیکی غلبه کرد و ضریب حاصلدهی زمین را باال برد. عوامل متذکره 

 در ذیل به صورت مختصر مورد مداقه قرار می گیرند.

 

 اقلیم : - 1.2.5
 

سطح  نظر به موقعیت منطقه منجمله با ازدیاد ارتفاع از باالی محصولدهی زمین تأثیر مستقیم دارد. اقلیم

ممیزۀ مهم والیت بدخشان یکی در آنست که اقلیم این سرزمین تحت  بحر اوضاع اقلیمی تغییر می خورد.

ر نشیب و فراز، مناطق بلند تپه سارها، صحراها، نیمه تأثیر شدید ساحات مرتفع کوهستانی با عوارض پ  

مل باالی ساختارهای صحراها، حواشی صحراها و کمبود و حتی عدم فرش نباتی قرار دارد. این عوا

خاک این والیت تأثیر فراوان گذاشته و موجب آن گردیده تا خاکهای این مناطق نتوانند بصورت گسترده 

 در بخش زراعت مورد استفاده قرار گیرند. 

 

 ــ خاک : 2.2.5
 

در مورد خاکهای بدخشان مطالعات عمیق و همه جانبه صورت نگرفته، صرف در بعض راپورهای 

متحد و نشرات چند مؤسسۀ معدود علمی بین المللی مفرداتی از خاکهای این والیت جسته و  مؤسسۀ ملل

[. در این آثار انواع خاکهای بدخشان مانند خاکهای مناطق 24، 11-4] گریخته مورد بحث قرار گرفته اند

اکهای خهای سرد و نیمه صحراها، کوهستانها، صحرا بلند، تپه های خاکهائی کوهستانهائییخچالی، 
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، دره ها و بستر و جوانب رودخانه ها به صورت بسیار ابتدائی هاعلفزارهای کوهی و خاکهای تپه سار

تذکر داده شده، الکن عامل عمده که عبارت از نقش احجار مادری در تشکیل چنین خاکها باشد، از نظر 

دآوری میگردند که برای . مطالبی در مورد خاکهای بدخشان به صورت ساده در این نوشته یااند افتیده

 .آسانی در فهم آن از شیوۀ خاکشناسی علمی انصراف به عمل آمده

هر منطقه نظر به احجار و اوضاع اقلیمی آن بوجود می آید. خاکهای بستر دره ها که میده دانه خاک 

 بوده و دارای مواد عضوی و مواد آهکی اند، بصورت عموم کیفیت خوب می داشته باشند، مثالً درۀ

و نواحی غرب بدخشان و تا حدودی هم نواحی مرکزی این والیت. الکن در نشیبهای تند و جلگه  بهارک

مقدار سنگ، جغله و ریگ در خاک زیاد بوده و در نتیجه میزان بهره  ،های شخ و دامنه های پر فراز

می خصوصیات خاک و در نتیجه اقلیدهی آنرا کاهش می دهند. با ازدیاد ارتفاع از سطح بحر و اوضاع 

با وجود سردی اقلیم در بدخشان در بین دره ها و جناحین رود خانه  نوعیت نباتات نیز تغییر می خورد.

ها و در مناطق فرو افتاده و دامنه های کوهستانها و حتی در بین خود کوهستانهای بلند خاکهائی بوجود 

ر فیض بودن این خاکها اینست که بر اثر تخریب مهم در پ  آمده اند که قابل استفاده می باشند. یک عامل 

طبیعی سنگهای مادر مقدار کافی منرالها و نمکهای مفید بر آنها عالوه گردیده، که برای نباتات به آسانی 

قابل دسترس میباشند. دسترس نباتات به چنین امالح معدنی سنگ بنای محصوالت زراعتی را در حوزه 

ی میسازد که مورد استفادۀ زارعان بدخشان قرار گرفته می توانند. در ذیل به سه های زراعت آبی و للم

 :این خاکها مختصراً اشاره می گرددنمونۀ محدود از 
 

 خاکهائی خاکی رنگ و نسواری مناطق صحرائی و نیمه صحرائی : •

باشند. این مرکزی بدخشان بوده و حاصل خیز می  ساحات ترسباتی این خاکها بیشتر در نواحی غربی و

س) لوس ها از انواع و اقسامخاک ل ر  ها از جا بیجا شده، توسط آب انتقال یافته و ساخته شده اند که بار (گ 

احجار جغلدار مناطق ساحلی رود خانه ها را پوشانیده. عالوه بر این کوهستانها، تپه ها، حوزه هائی 

س پوشانیده ای مناطق غرب و جنوبانها و دره هفرورفته، دامان کوهست ل ر  غرب بدخشان توسط همین گ 

س و انواع مشابهشده اند. ضخ ل ر  ل که به قسم ترسبات  امت طبقات گ  سست و پاشان تا ارتفاعات این گ 

[ نوسان می کنند. این خاکها 9-4متر ] 50تا  10متر از سطح بحر، گسترده شده اند، بین  2600و  2500

کیفیت و خوب زراعتی را برای کشت للمی و رفزیکی و کیمیائی خود، خاکهای پ   عدنظر به خواص مسا

س و انکشاف زراعت باالی آن بود که در  ل ر  آبی در بدخشان تشکیل می دهند. به اساس پیدایش همین گ 

نواحی  .ه اندو انکشاف یافت ههای کوچک گذاشته شدقدیم و ندیم اساس قریه ها و شهر همچو مناطق از

بدخشان که زمینهای هموار در آن موقعیت دارند، جناحین سواحل رودخانه هائی که در جوار  غرب

س اند. این  ل ر  کوهستانهای کم ارتفاع در جریان اند و همچنین تپه های این مناطق آگنده از همین گ 

موازات  بندی به، مانند کمرخاکهای خوب زراعتی، تپه سار ها و کوهستانهای کم ارتفاع را پوشانیده

دامنه های شمالی هندوکش کشیده شده تا نواحی کوهستانهای غرب و شمال غربی بدخشان ادامه پیدا 

و  2و  1می پوشاند تصاویر ) و راغ ، شهر بزرگ، فیض آباد، رستاقکرده، ساحات وسیعی را در کشم

 (.1نقشۀ 

ً خاکها نیا یعال تیفیک مواد  یخاکها دارا نیکه ا نستیدر یکیرنگ  یخاک یخاکها، مخصوصا

گردند( که مقدار آن  یبه خاک عالوه م واناتیح ینباتات و تا حدود یۀکه بر اثر تجز ی)مواد ستیعضو

 دهجانب آگن کیخاکها از  نیرسد. ا یتا چهار درصد م کی نیتا دو درصد و در بعض جاها ب کی نیب

رنگ  یخاک یخاکها نی. اندیرطوبت را در خود حفظ نما توانندیاند از طرف دگر م ینبات یغذائ از مواد

 [.5] باشندیرا دارا م اهیس یخاکها زاتیمم یبیبه صورت تقر
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ترسبات لوس در مناطق  : 1تصویر 

(. )شهر بزرگمرکزی بدخشان 

. تصویر از داکتر 1999بهار سال 

 هدایت.

 ()شهر بزرگ مناطق کشت للمی و علفچر در مناطق مرکزی بدخشان:  2تصویر  

 . تصویر از داکتر هدایت.1999. بهار سال 

 

چون مقدار بارندگی از نواحی غرب بدخشان به طرف شرق این نواحی افزایش می یابد، لذا در مناطق 

شان مرکزی خاکهای خاکی رنگ رفته رفته به ی بدخبدخشان و در تپه سارها و دره ها شرقی غرب

و ارتفاع آن  ه از جنوب به طرف شمال افتادهخاکهائی نسواری تبدیل میشوند. کوهستان خواجه محمد ک

س که بیشتر توسط باد صورت گرفته،  ل ر  زیاد است، در گذشته های دور مانع آن گردیده که ترسبات گ 

یجه، این ترسبات که باعث بوجود آمدن خاکهای خوب زراعتی نتواند از این کوهستان عبور کند. در نت

گردیده، تا دامنه های غربی این کوهستان رسیده و همدرانجا به پایان رسیده اند. لذا مناطق شرقی 

س میباشد.ن خواجه محمد بطور عموم فاقد خاککوهستا ل ر   های حاصلخیز گ 
 

 خاکهای نسواری : •

ای جغلدار در دامن و پای کوهستانها و حوزه های هموار یکجا پیدا این خاکها که بصورت عموم با خاکه

و در حوزه های فرو  ، نواحی فوقانی درۀ اصلی کوکچهمی شوند، در مناطق شمال کوه خواجه محمد

پراگنده اند. این خاکها بر اثر  هلی آب ایستادۀ شیوو نواحی کوه هزار چشمه تا حوا و جرم افتادۀ بهارک

تجزیه و ائتکاالت احجار سخت و سفت و بر اثر ترسبات آبهای جاری دورۀ های یخبندان و انتقال مواد 

از دامن کوهها بوجود آمده اند. در مناطقی که خاکهای نسواری و خاکهای خشک مناطق جنگلی ساخته 

متر از سطح بحر هم کشت للمی و هم کشت آبی  3600و حتی تا  3500، 1500فاعات شده اند، تا ارت

صورت می گیرد. مناطق باال تر از این ارتفاع، چراگاههائی را می سازند که در سکتور اقتصاد مالداری 

 مورد استفاده قرار گرفته میتوانند )نقشۀ یک(. در این حوزه ها بقایائی از جنگلهای وسیع به نظر می

خورند. چون این خاکها در خود گیاههای مرده و مواد غذائی نباتی کافی داشته و الیه های فوقانی آنها 

ضخیم بوده و نشیب خفیف دارند و تنظیم آب در آن متناسب است، لذا میتوانند با استفاده از تخمهای بذری 

ت زراعتی تشکیل و بکار برد نوبتی کودهای عضوی و منرالی ساحه های مهمی را برای محصوال

 دهند.
  

 خاکهائی کوهستانهائی بلند، تپه هائی کوهستانها، صحرا های سرد و نیمه صحرا ها : •

متر از سطح  4500این خاکها مربوط به آن مناطق کوهستانهائی بلند می شوند که ارتفاع آنها پائین تر از 

نوسان می کنند و درجۀ حرارت آن متر از سطح بحر  3600تا  3500بحر قرار داشته و بلندی آنها بین 

جاها تا شش ماه و بیشتر از آن زیر صفر قرار داشته می باشد )سه(. چون این مناطق بسیار سرد و 

خشک اند، لذا در همچو جاها تخریب احجار فقط به صورت فزیکی صورت می گیرد و تخریبات کیمیائی 

یک اتفاق نمی افتد. از جانب دگر چون فرش نباتی کم است، ل کیمائی  -ذا فعالیتهای مشترک بیولوژ 
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در نتیجه پروسۀ تشکیل خاک بسیار بطی پیش میرود. در همچو ساحه ها خاکهائی  ،صورت نگرفته

آنها بسیار ضعیف بوده و خصوصیات بوجود آمده اند که ضخامت طبقات آنها بسیار کم و الیه های 

ست که پروسۀ تشکیل آنها ناتمام این اکها درخاکهائی کم حاصل را نشان می دهند. مشخصات این نوع خ

مانده، هنوز خام بوده و سنگها و منرالهای آنها تجزیه نگردیده اند. عالوه بر این مقدار مواد عضوی آنها 

است. لذا  کمکه بر اثر فرسایش نباتات و میرش حیوانات بوجود می آید، در قسمت فوقانی الیۀ زمین 

د که عاری از منرالهای الزم و مواد عضوی بوده و کمتر برای زراعت مناطق بلند دارای خاکهائی ان

 مساعد اند )نقشۀ یک(. 
 

 

 

 
 خاکهای مختلف بدخشان با نوعیت استفاده از آنها )سه(.:  1نقشۀ    

 

لهای ریگدار ساخته شده که خاک لهای جغله دار و یا گ  های مناطق کوهی بدخشان به صورت عموم از گ 

هائی قرار [ نوسان می کند. در تحت این خاکها صخره 12بعضاً بین نیم متر تا سه متر ]ضخامت آنها 

 ها به چشم می خورند.دارند که در مقاطع کوه

چنانکه از شرح سه نمونۀ خاک در باال واضح می گردد، این تفاوت و تغییر را در تشکیل خاکهای 

یز مالحظه کرد، چنانکه مناطق مختلف با بدخشان می توان در تقسیم بندی محیط زیست این والیت ن

ارتفاعات متفاوت محیط های متنوع زیست را ساخته اند. این اوضاع طبیعی باالی امکانات اقتصادی و 

زندگی باشندگان مناطق تأثیر گذاشته. از جانب دگر مناطقی مانند زمینهای هموار در بستر و دو طرفۀ 

س، دره های کوهستانهای متوسط و بلند و سطوح مرتفع، سواحل رودخانه ها، تپه های آگنده از گ   ل ر 

 خاکهائی با نوعیت دگر و محیطهای زیست متفاوتی را بوجود آورده اند.

 

 آب : - 3.2.5
 

وابستگی کشت از باران و عدم دسترس به آب عوامل محدود کنندۀ زراعت پنداشته می شوند، زیرا 

هد. در جاهائیکه بصورت نسبتاً منظم بارندگی صورت موجودیت آب رکن عمدۀ زراعت را تشکیل می د

میگیرد، زراعت محصولدهی بلند دارد. بخاطر آنکه در بدخشان سیستم بند و انهار و آبیاری جود ندارد، 

زارعان کشور از کمبود آب رنج می برند. جهت معلومات در خصوص منابع  ،لذا با وجود آب فراوان

 رجوع شود. آب بدخشان به بخش سوم این رساله
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 نوعیت کشت : - 3.5
 

ً به مناسبتهای جغرافیائی مانند ارتفاع منطقه،  فرش نباتی به عوامل مختلف محیط زیست، مخصوصا

ترکیب خاک، اندازۀ رطوبت، درجۀ حرارت، شدت باد و غیره ارتباط می گیرد که همه باالی محصوالت 

با زیاد شدن ارتفاع، جسته تر می باشد، زیرا زراعتی تأثیر می گذارند. نقش ارتفاع در این رابطه بر

در حوزه های فرو  ، چنانکهدرجۀ حرارت کم شده میرود، در حالیکه مقدار بارندگی افزایش می یابد

و فیض آباد مقدار بارندگی کمتر از دامنه های کوهستانهاست. بنابران از نظر محیط  مانند بهارک افتاده

وجود آمده اند که غله ها و حبوبات معین با نوعیتهای مناطق متعددی ب دخشانزیست و زراعت در ب

)برنج لک( کشت میشود که به آب  شالی به گونۀ مثال در منطقۀ کشم مخصوص در آنجاها رشد میکنند.

تات میوه دار بسیار مناسب اند. در و بهارک برای نموی نبا فراوان نیازمند است، در حالیکه مناطق جرم

تا  متر از سطح بحر از نواحی دشت قلعه 1100تا  400در ارتفاعاتی بین  دو طرفۀ رودخانۀ کوکچه

ها امکانات کشت فصل دوم مانند سبزی و شمال فیض آباد در بعض مناطق برنج دو فصله کشت می شود

این امکانات در نواحی  [.13] ه در ارتفاعات بلند تر به جانب انجمن موجود استو میوه ها مثل خربوز

، ارگو و کشم درختان پسته و در مناطق باالتر نسبت سردی هوا از بین میرود. در نواحی شهر بزرگ

 تنها از درۀ زردیو 1962چهارمغز به وجه احسن رشد می کنند. در سال  و شغنان ، یمگان، وردوجشهاده

[. عالوه بر این درختان توت در ساحه های کشم، جرم و 14تن چهارمغز صادر شده بود ] 45بیشتر از 

یۀ کرم شغنان به بهترین صورت حاصل می دهند که نه تنها میوۀ توت بلکه از برگهای آن برای ترب

ابریشم نیز استفاده میگردد. بدین ترتیب در مناطق مختلف بدخشان کشت آبی و میوه های مختلف رشد و 

نمو کرده، ارزش اقتصادی بار می آورند. رسیدن )پخته شدن( محصوالت کشت آبی و یا به قول عوام 

در منطقۀ  " در مناطق مختلف بدخشان در مواسم مختلف صورت می گیرد. چنانکه فصل رسیدن "

بهارک و جرم محصوالت نباتی از اواخر ماه جوزا تا اخیر سرطان پخته شده رفته و به ثمر میرسند. در 

محصوالت زراعتی بین ماه های سرطان و سنبله پخته می شوند.  حالیکه در مناطق بلند  جرم و درۀ خاش

ه و شروع میزان به ثمر می رسند. این حتی در بعضی مناطق بلند تر، این محصوالت در اخیر سنبل

تغییر در رسیدن فصل، فواید زیاد در قبال دارد. از یک طرف مردم می توانند برای مدتهای طوالنی در 

جریان سال از میوه و ترکاری تازه مستفید شوند و از جانب دگر از ضیاع و خرابی میوه جلوگیری شده 

میوه به یک بارگی پخته شده و چون سرد خانه ها وجود ندارد، میتواند. در مناطق گرم مثالً در قندهار 

 مقادیر زیاد آن گنده شده و از بین میرود.

بهر حال، نظر به این دگرگونیهای گسترده در اوضاع و احوال طبیعی، طیف وسیعی از نباتات از جمله 

می رویند. این حوزه  نباتات پست و کم دوام تا نباتات عالی و دوامدار در حوزه های مختلف بدخشان

 ررنگ از نظر زرع غله و حبوبات به ساحات ذیل تقسیم می شوند :های متعدد و مختلف زراعتی و پ  
 

به  بحر قرار دارد : در همچو ساحات متر از سطح 3000تا  3400ساحاتی که ارتفاع آنها بین  •

 صورت عموم جو، جودر، ماش و گندم بهاری کشت می شود.

به چنین مناطقی متر از سطح بحر قرار دارد : در  2500تا  3000آنها بین  ساحاتی که ارتفاع •

، صورت عموم جو، جودر، گندم، ارزن، ماش، لوبیا، نخود، عدس، نباتات روغنی مانند کنجد

 و میوه هائی مثل زردآلو، سیب و غیره می روید. زغر

به  در همچو اراضی متر از سطح بحر قرار دارد : 2000تا  2500ساحاتی که ارتفاع آنها بین  •

ً توت و نباتات علوفه ئی مانند  صورت عموم انواع غله ها و حبوبات و میوه باب مخصوصا
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شبدر، رشقه و غیره به وفرت کشت می شود. گندم تیرماهی حد اکثر در ارتفاعات کمتر از 

 متر از سطح بحر میروید و به ثمر میرسد. 2300تا  2100
 

ً در مناطق  در تمامی ساحات نامبرده در پهلوی زراعت، مالداری نیز صورت می گیرد مخصوصا

 2000. چون مناسبات طبیعی در مناطق باالئی دره ها در ارتفاعات باالتر از و شغنان ، واخانزیباک

فرق می کند، لذا دره های بدخشان از نگاه کشت و تراکم متر از سطح بحر نسبت به مناطق پائین بسیار 

 اهالی به دو بخش ذیل تقسیم می شوند :

 

 و  متر از سطح بحر 2000دره های کوهستانهای کم ارتفاع، تا بلندیهای  •

 متر از سطح بحر. 2000دره های کوهستانهای بلند، بیشتر از  •
 

ه از بدخشان دیدن کرده، مشخصۀ دره های [ که از هندوکش شرقی، منجمل14یک دانشمند المانی ]

در قسمتهای فوقانی خویش که  این دره ها، به گونۀ مثال درۀ منجان "هندوکش را چنین بیان می کند : 

در ارتفاعات بلند قرار دارند، اراضی نسبتاً وسیع و زیبا داشته و تعداد قصبات آن کوچک و از همدگر 

در قسمتهای وسطی که معموالً رودخانه ها بستر خویش را در بین صخره های  دور افتاده می باشند.

کوهستانها عمیق می کنند، قریه ها یا اصالً وجود ندارند و یا اینکه جسته و گریخته در باالی دامنه ها و 

 شیله های کوهسارها قرار می داشته باشند. الکن در مناطق پائینی دره ها، روستاها و مناطق مسکونی

مانند مراورید هائی که به نخی کشیده شده باشند در جوار رودخانه ها به نظر می خورند. این تقسیمات 

سه گانه یعنی اراضی وسیع در مناطق علیای دره ها و تنگناهای عمیق و طوالنی در مناطق وسطی دره 

مناطق کوهستانی  در "ها و مناطق هموار در مناطق سفالی دره ها در بدخشان زیاد به نظر می رسد. 

عالوه بر علفچرها بته های کوتاه قامت نیز می رویند. در همچو مناطق حوزه های عاری از نباتات که 

 بیشتر از جغله های کوهستانها ترکیب یافته نیز به کثرت دیده می شود.

 

 کشت آبی و اهمیت آبیاری : - 1.3.5
 

از سطح بحر ارتفاع کم دارند، کشت آبی  در بخشهای معینی از بدخشان، مخصوصاً در دره هائی که

شرق و جنوب شرق احی شمالصورت میگیرد، که در جریان سال آبیاری میشوند، به طور مثال در نو

(. باغها و تاکستانهای و مزارع حبوبات و سبزیهای 4و  3)تصاویر  و جرم فیض آباد، دره های بهارک

 (.4و  3متر از سطح بحر قرار دارند )تصاویر  2000تا  1400ر ارتفاعات بین قابل آبیاری بیشتر د

بصورت عموم در این ارتفاعات که امکانات آبیاری مساعد تر است، زیاد ترین انواع نباتات و حبوبات 

می رویند. همدرآنجاها قریه ها و دهکده ها بوجود آمده که به کمک اهالی زمینۀ جوی کنی و آبیاری را 

قرار دارد، بخاطر انواع میوه باب  و درواز در بین شغنان که در درۀ پنج سر گردانیده. منطقۀ روشانمی

 شتر دوکوهانه و تیزرفتار( مشهور است.ا" )نوعی  ختیو حبوبات و حیوانات منجمله اشتر " ب  

آن در دره ها و در بسیاری نقاط در نواحی غرب بدخشان  کشت مردم بدخشان بوده که مدۀعگندم خوراک 

معموالً تخمهای بذری  کشت جو و جواری هم صورت می گیرد. رایج است. ندرتاً در سواحل کوکچه

ذری از خارج محلی که با آب و تاب منطقه مطابقت دارند، کشت می گردند. الکن در این اواخر تخمهای ب

مملکت نیز وارد گردیده و زرع می گردند و جای تخمهای محلی را می گیرند. با در نظرداشت تغییرات 

  اقلیمی، استفاده از تخمهای وارد شده شاید همیشه مفید تمام نشود )دو(.
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یرماهی کشت گندم نظر به اوضاع اقلیمی در تیرماه و در موسم بهار صورت می گیرد که به نامهای گندم ت

و بهاری یاد می گردد. گندم تیرماهی در مناطق هموار و گندم بهاری در مناطق مرتفع کشت می شود. 

نباتات صنعتی چون پنبه و لبلبو نسبت سردی اقلیم در بعضی جاهای بدخشان بصورت محدود و به ندرت 

در مناطق باالشهر و پایان  نیز زرع می گردد.به صورت آبی و للمی  و کنجد کشت می شود. اما زغر

عالوه بر حبوبات، پنبه نیز کشت می  این دره و در نواحی جرم و در منطقۀ چاکران شهر درۀ وردوج

مانند تیل  شود. متأسفانه که صنایع استفاده از نباتات صنعتی در بدخشان بوجود نیامده و صنایع ابتدائی

 کشی بر اثر جنگ طوالنی از بین رفته اند.

 

 

 

 

 
 در بدخشان. ساحۀ جرم : 3تصویر 

http://www.panoramio.com/photo/10373416 

 .و بهارک بین جرم دشت فراخ:  4تصویر  

http://www.panoramio.com/photo/10373363 
 

برای  سبزی و ترکاری. نددر بسا نقاط بدخشان کشت سبزیها صورت می گیرد که به آب زیاد نیازمند ا

وجود انسان بسیار مفید بوده و تقویت کشت و بهترسازی آن بسیار ضرور است. در این رابطه ترویج 

ای حرارت و تخمهای سبزیهای اصالح شده و زودرس و استفاده از پرده های پالستیکی برای ارتق

گر باید صورت گیرد. این شیوه قبالً در های فنی د یها الزم است، با شیوهرطوبت که برای رشد سبز

 تجربه شده و نتیجۀ خوب داده. و درواز مناطق شغنان

کن درد، به صورت بسیار محدود و ناچیز در ستولید تریاک، به حیث م   از زمانه های دور برای کوکنار

بدخشان کشت می گردید. الکن در سالهای جنگ و مخصوصاً در سالهای بعد از سقوط طالبان، کشت 

. بدخشان اکنون از درک وسعت کشت کوکنار پنجمین والیت هاین نبات در بدخشان به سرعت باال رفت

 : ندوکنار در بدخشان نقش عمده داشته ا[. دو دلیل در توسعۀ کشت ک15افغانستان می باشد ]
 

در قدرت محلی و دولتی و روابط شان با مافیای بین  زورمندان و چپاولگرانموجودیت  اول : •

 المللی و

نزدیکی مرز طوالنی و غیر قابل کنترول بین تاجکستان و افغانستان که قاچاقبران به : دوم  •

 سادگی از آن عبور می توانند.
 

ادی مردم بدخشان باعث لغزش توده های وسیع مردم به دامن تریاک گردیده که این وضع اسفبار اقتص

 2009در سال  کودکان نیز به آن اعتیاد پیدا کرده اند.حتی آفت نه تنها دامنگیر مردان شده، بلکه زنان و 

رو به  هزار نفر تخمین زده شده که این تعداد 20تعداد معتادان مصنوعات تریاک در بدخشان بیشتر از 
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د. زیرا این نلی منفی بازی میکنو ،نقش بسیار بزرگه دست نشاند هایدر این رابطه دولت افزایش است.

نساخته، مقدرات مملکت را به  بکار برای مردم زمینۀ کار و روزگار را مساعدمزدور و نا هایدولت

دت فقر اقتصادی، مرض د که مردم از شندست جنایتکاران داخلی و مافیای بین المللی سپرده و میگذار

 و ناامیدی به تریاک پناه ببرند.

 

 کشت للمی : - 2.3.5
 

[ و حتی 13متر از سطح بحر ] 2200تا  400کشت للمی در افغانستان به صورت عموم بین ارتفاعات 

[ صورت می گیرد. از اینکه مناطق وسیعی از 4متر از سطح بحر ] 3400تا  3200تا ارتفاعات حدود 

تر از این ارتفاع قرار دارند، کشت للمی صرف به نواحی مرکزی و غربی بدخشان که بدخشان باال

ارتفاع کمتری دارند، محدود می شود. نوعیت و درجۀ بهره وری خاک و مقدار بارندگی در کشت للمی 

نقش عمده دارند که در بسا نقاط بدخشان این دو عامل به صورت مثبت وجود دارد. چنانکه قبالً ذکر 

د، در مناطق وسیعی، منجمله در بخشهای غربی و مرکزی بدخشان در سطوح مرتفع و دامان گردی

متر از سطح بحر ترسبات باریکدانۀ لوس  3000و تا بیشتر از  1000کوهستانها در ارتفاعات کمتر از 

س( ل ر  تا  ساحۀ بین غوزک دره وجود دارد که برای کشت للمی بسیار مناسب اند. بطور مثال در )گ 

در شمال و شمالغرب فیض آباد  و تا سیخ دره در جنوب و جنوبغرب فیض آباد تا چاوش دره چنار دره

ترسبات  کیلو متر مربع 300کیلو متر مربع را احتوا می کند، بیشتر از  900که یک ساحۀ تقریبی 

(. همچنان در جناح 2و  1ر باریکدانۀ لوس افتیده اند که برای کشت للمی بسیار مساعد است )تصاوی

شمالی هندوکش، منجمله در بدخشان به صورت عموم در بهار بارندگی کافی صورت می گیرد که برای 

می کند. عالوه ملی متر در سال نوسان  800تا  500کشت للمی ضرور است. مقدار این بارندگی بین 

بر این ذوب برفها در پایان بهار رطوبت هوا را باال برده و برای رشد للمی مؤثر است. حاصلدهی کشت 

های خشک ینکه در استقامت وزش باد للمی مربوط به این می شود که جناح کوهها آفتاب رخ است و یا ا

اشند. در صورت اخیرالذکر للمی کننده قرار دارند که تأثیرات مخرب آنها در ساحه قابل رؤیت می ب

زارها خشک گردیده و بهرۀ کافی نمی دهند. همچنین اگر للمی زارها در دامنه های آفتابی با نشیب زیاد 

وجود می آید، از الیه های ان و آبی که از ذوب شدن برفها بقرار داشته باشند، در این صورت آب بار

یان افتیده، در نتیجه للمی زارها به زودی خشک می خاک به سرعت به امتداد میالن دامنه ها به جر

گردند و حاصلشان نقصان می بیند. با آنهم توسعۀ للمی زارها در ساحات مناسب و استفادۀ مزید از این 

سالی محصوالت للمی را کاهش داده در  امکانات در اقتصاد بدخشان نقش مؤثر ایفاء می کند. خشک

 حیوانی تقلیل رونما می گردد. نتیجه در تعداد مواشی و محصوالت

  

 میوه و تربیت زنبور عسل : - 4.5
 

آلو، سیب، ناک، بهی، گردآلو، توت، شفتالو و غیره می رویند. بلندی در بدخشان درختان میوه مانند زرد

نباتات سوزنبرگ به ندرت به چشم می خورند.  متر میرسد. 8تا  3قامت این درختان بطور اوسط بین 

(، غله 4و  3که یکی از پرفیض ترین دره های بدخشان به حساب می آید )تصاویر  بهارکدر بین درۀ 

می ریزد، یک درۀ بسیار طوالنی  که آبش به رودخانۀ وردوج د. درۀ چاکراننو میوه حاصل خوب می ده

[. عالوه بر این انگور در 16ربوزه می باشد ]بوده و مملو از درختان میوه و پالیزهای تربوز و خ

 بدخشان فراوان دیده می شود.
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( و ارتقای Pollunationقابل یاد آوریست که برای بارور ساختن گلهای نباتی یعنی گرده افشانی )

حاصالت نباتی، مخصوصاً از درختان میوه، زنبور عسل نقش بس ارزنده ایفاء می نماید. لذا تربیت این 

ضرور بوده و از نظر اقتصادی نیز در خور اهمیت است، مخصوصاً که صندوقهای زنبور  یدحشرۀ مف

عسل )کولونی( به آسانی از یک ساحه به ساحۀ دگر به داخل یک منطقه و یا مناطق دور دست قابل 

انتقال اند. در تابستانها بدخشان و در زمستانها مناطق گرم چون ننگرهار و قندهار حوزه های خوب 

 ای تربیت این حشره می باشد.بر

 

 : علفچر و دارندگان مواشی - 5.5
 

، لفچر باید یادآوری کرد که در بین مردم اصطالحات مختلفی مروج است، از قبیل چراگاهعدر رابطه با 

چمنزار، سبزه زار، علفزار، قصیل، مالچر و غیره که از نظر علمی به صورت دقیق تعریف نگردیده 

هم در مورد چمنزار و قصیل چنین آورند : " چمنزار دارای سبزه های باریک و دراز بدون ند. با آان

ساقه بوده در حالیکه قصیل به ساحۀ علفزار قابل درو اطالق می شود " )دو(. در این رساله مجموع این 

ملیون هکتار زمین  40اصطالحات زیر نام علفچر یا چراگاه تذکر می یابند. علفچرهای افغانستان جمعاً 

ملیون رأس  20الی  2در صد تمام اراضی کشور را احتواء می کند که تخمیناً  62میباشد که بیشتر از 

حیوان در آن تغذی می شوند )یک(. در بدخشان مناطق وسیعی توسط علفچرها پوشانیده شده است. این 

وقعیت دارند، که اراضی دامنه متر از سطح بحر م 4000تا  3500چراگاهها عمدتاً در ساحاتی بین 

، چراگاههای ، دشت مزار، دشت ماچی، دشت خاشداری را می سازند، مانند علفچرهای دشت ایش

ش اول این در بخ 6و تصویر  ذیلدر  6و  5گر )تصاویر (، انجمن و صدهای د6)تصویر  هشیواطراف 

 رساله(. 
 

 

 

 
. هعلفچر در منطقۀ شیو:  6تصویر   [.23] علفچر در واخان:  5تصویر 

http://www.panoramio.com/photo/10373246 
 

مردمان محل، کوچیها  .[15تخمین زده می شود ] ملیون هکتار 2,8وسعت چراگاههای بدخشان در حدود 

یها در تابستانها مواشی خود از قبیل رمه های بز و گوسفند و اشتر و غیره را در آنجاها به و نیمه کوچ

چرا میبرند. همچنین زارعان ساکن قریه ها، که مالدار می باشند در ایام تابستان با خانواده های خود به 

در خزان دوباره بر میگردند. این  میروند و در آنجاها خیمه می زنند و یالقیاین چراگاهها یعنی به 

[، بیشتر حرکات 17"، دانشمند امریکائی و متخصص افغانستان ] ی دوپریئلو حرکات به قول "
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عمودیست، زیرا صاحبان مواشی از حوزه های پائین به مناطق مرتفع و بلند بیشتر در خطوط عمودی 

  به حرکت می افتند.

اند که دسته دسته از چراگاههای بهاری به چراگاههای تابستانی یعنی در مناطق بلند  کوچیها رمه دارانی

کوچ می کنند و با سرد شدن هوا دوباره به مناطق گرم در حوزه های فرو افتاده بر می گردند. بسیاری 

قول کوچیهائی که با مواشی خود به چراگاههای بدخشان مواصلت می کنند، پشتونها و قرغزها اند. به 

[ پشتونها بیشتر در یک خط السیر افقی در حرکت اند یعنی فاصله های طوالنی 17" ] ی دوپریئلو "

را از والیتی به والیت دگر می پیمایند، در حالیکه قرغزها در یک خط عمودی از مناطق کم ارتفاع به 

که به چراگاههای بدخشان می آیند، بیشتر مناطق مرتفع در عین منطقه در جوالن می افتند. کوچیهائی 

از اقوام غلجائی میباشند. بیشتر از مناطق ننگرهار، حوزه های دوشی، پلخمری، کندز و بغالن اند که 

این کوچیها در خط السیر شان با مردمان محل داخل داد و ستد شده به فروش گوشت، لبنیات، پشم، چای، 

می پردازند و غله، حبوبات، سبزیها، میوه های تازه و خشک  بوره، تیل خاک، گوگرد، تفنگ و مهمات

 طوالنیرا مبادله می کنند. الکن بهتر شدن وضع مواصالت و تردد مردم به مراکز والیات و جنگ 

بازار این مبادله را از رونق انداخته. بعض از کوچیها برای مردم محل پول را در برابر سود به قرض 

ارعانی که در محل مقداری زمین را صاحب اند برای اجرای مراسم عروسی میدهند و بسیاری اوقات ز

و غیره از کوچیها پول نقد قرض می گیرند و یا اشیای تجارتی را به قرض می خرند. در صورتیکه 

مقروضین ذمت خود را پرداخته نتوانند، در این صورت زمین آنها در گرو کوچیها رفته و به مردم محل 

 ی شود. در نتیجه کوچیها برای حصول اجاره سال دگر دوباره بر می گردند. به اجاره داده م

تا حدودی به زراعت نیز اشتغال دارند و تقریباً نیمی از آنها با مواشی خود  اند که مالدارانی هانیمه کوچی

غله و حبوبات در محل  یعنی به علفچرها میروند. در حالیکه باقی آنها به زراعت یالقابستانها به یدر ت

یعنی در قشالق مصروف میباشند. خط السیر اینها که بیشتر عمودیست، فاصله های کوتاه را احتواء می 

 کند.

از چراگاههای افغانستان منجمله از چراگاههای بدخشان بصورت انفرادی و اشتراکی و بگونۀ عمومی 

ان در پایان بهار از نواحی فرو افتاده به استفاده صورت میگیرد. حرکت حیوانات به چراگاههای بدخش

مناطق مرتفع آغاز میگردد. این بدان معناست که مالداران همزمان با بهار در حرکت اند، زیرا بهار 

متناسب با ارتفاع منطقه آغاز می گردد، یعنی زمانی که در حوزه های فرو افتاده بهار به پایان رسیده، 

به این  می یابد و در مناطق بلند تر تا چند هفتۀ دگر شروع می شود.در مناطق نیمه مرتفع تازه آغاز 

ترتیب مالداران، ماههای متمادی در مناطق مختلف به موازات ادامۀ بهار در حرکت بوده، بهار شان 

پررنگتر، زیبا تر و طوالنی تر است. در طول زمان اقامت در چراگاهها از یک جانب حیوانات فربه 

ب دگر لبنیات و پشم بیشتر حاصل می گردد. در گذشته بخاطر موجودیت پشم، صنعت می شوند و از جان

قیمت از کشورهای  قالین، گلیم و نمد دربدخشان رائج بود. الکن در سالهای اخیر محصوالت ارزان

ً چین، بازار این محصوالت را به رکود مواجه ساخته و  همسایه مانند ایران و پاکستان، مخصوصا

دولت پوشالی افغانستان  ران مربوط به آن از بین برده.ابتدائی آنرا با هنر و مهارت پیشه و کارخانه های

 که مصروف عشوه گری با استعمار است، خمی به ابرو نمی آورد. 

مالداران بعد از گذشت روزهای بهار و تابستان در ارتفاعات، که با شروع خزان در حوزه های فرو 

رمه ها و گله های حیوانات خود دوباره به مناطق پائین کوچ می کنند. در زمانی افتاده همزمان میباشد، با 

که مواشی در ارتفاعات به چرا مصروف اند، علفزارهای مناطق پائین نشو و نمای بیشتر نموده، درو 

 گردیده و برای موسم زمستان ذخیره میشود.
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 جنگلها : - 6.5 
 

ضاً تا پکتیا، ننگرهار و کنرها می رسند، باعث بوجود آمدن گرمی که از بحر هند می خیزند و بع جبهات

جنگلهای بهم پیوسته و انبوه مختلف النوع مانند درختان سوزنی در این مناطق گردیده اند. الکن چون 

این جبهات از هندوکش عبور نمی توانند، لذا در شمال هندوکش چنین جنگلها گسترده بوجود نیامده. از 

که در بخشهای جنوبی هندوکش قرار دارند، از فیض این جبهات  کنر و نورستاناینروست که مناطق 

وی دارای جنگلها بوده و بدخشان که در همسایگی این دو والیت و در آن طرف هندوکش موقعیت جَ 

ی تخمین زده م هزار هکتار زمین 906دارد، جنگل بسیار کم دارد. مساحت جنگلهای بدخشان در حدود 

 6[. این احصائیه با ارقامی که از تلویزیون آریانا پخش گردید و وسعت جنگالت بدخشان را 15]شود 

درختان کوتاه قامت که به صورت دسته های  هزار هکتار تخمین کرد، بسیار تفاوت دارد. در بدخشان

اده و در پراگنده و کوچک جسته و گریخته جنگلهای محدودی را می سازند، در حوزه های فرو افت

جناحین دره ها و شیلۀ کوهستانها به مشاهده میرسند. این درختان بیشتر از نوع پسته، بادام، چهار مغز، 

مر بیشتر ، بید، ارغوان و غیره میباشد. درختان مث، ریمه)اوبخت(، ارچه ، سرو کوهی، دوالنهخنجک

 ، گز، خار ریگی، ترخ، بندکدر حوزه های پایینی تراکم یافته اند. نباتات کوهی از قبیل گالب وحشی

از بدخشان و تخار،  و غیره در ارتفاعات میرویند. در سواحل جنوب آمو، در بخشهائی صحرائی، مستار

ف آنرا قرار دارد که نمونۀ بارز و مهم محیط زیست باتالقیی را تمثیل می کند که اطرا جنگل توغی

در  . نمونه های کوچکتر از مناطق باتالقی در نواحی کران و منجانمناطق خشک احتواء کرده

نیز وجود دارد. چنین محیطهائی محل رشد نباتات نادر و جای  چهنزدیکیهای سواحل رودخانۀ کوک

است که در  زیست جنگل توغی پرورش حیوانات کمیاب می باشد. یکی از این محیطهای زیبا و نادر  

ی ساحل آمو در والیت بدخشان و تخار قرار دارد. در سالهای اخیر جنگل توغی توسط جنگساالران ب

رحمانه مورد دستبرد قرار گرفته و به حیوانات و نباتات آن که در نوع خود بی مثال اند، زیان بسیار 

" بدخشان عالوه از جنگلهای کوتاه قامت، نیزارهائی  درقد ده شده. قابل یادآوریست که در منطقۀ "انرس

 قرقاولسازد که مرغ وحشی، زیبا و کمیاب نباتی و حیوانی را می  نادر  هم وجود دارد که محیط خاص و 

در آن زندگی می کند. همچنان نبات گز به صورت درختزار در منطقۀ درقد یافت میشود )چهار(. این 

مناطق جالب و نادر بالقوه مناطق توریستیک را تشکیل می دهند که باید مورد توجه قرار گیرند و در 

 رد مداقه بیشتر قرار می گیرند.بخشهای بعدی این رساله مو

 

 مالداری : - 7.5
 

تقاضاء برای محصوالت حیوانی روزافزون بوده و با ازدیاد نفوس به سرعت باال می رود. این موضوع 

اهمیت مالداری را در رابطه با تولیدات حیوانی منجمله گوشت و لبنیات بیشتر ساخته. قرار احصائیۀ 

رأس گاو قلبه ئی و  1,1[ هر خانواده در بدخشان حد اقل مالک 15]سازمان غذائی مؤسسۀ ملل متحد 

 رأس گاو شیری می باشد که در مقایسه با حد اوسط کل مملکت، در سطح باالتر قرار دارد. خشک 0,7

 مالداری در واخان و بعد از آن تعداد مواشی را در بدخشان بسیار تقلیل داد. " 2000سالیهای سالهای 

مناطق بدخشان است، ولی مالکیت آن بسیار غیرعادالنه است، چنانکه افراد معتبر  سائرهمتر از م

مثال یک نفر ثروتمند  طور)پولدار( مواشی بسیار و باقی اهالی تعداد کمی از حیوانات را صاحب اند. به 

گاو، رأس  60 تا 50بز، رأس  250تا  200گوسپند، رأس  600تا  500در واخان به طور اوسط دارای 



 یو مالدار یاری: زراعت، آب 5

 119 از 60 صفحۀ
 

رأس گوسپند  15تا  10شتر می باشد. در حالیکه یک خانوادۀ غریب فقط ارأس  10غژگاو و رأس چندین 

 [.15و بز و چند رأس گاو داشته میباشد و بس " ]

 9و  8، تصاویر Capra ibex) عالوه بر حیوانات اهلی در بدخشان حیوانات وحشی چون آهوی کوهی

 در منطقۀ درواز (Mustella) قاقم، Capra falconeri)) این رساله( آهوئی به نام مارخور بخش اول

که  (بخش اول این رساله 8، تصویر Ovis ammon poliiپولو ) چ مارکوق   در مناطق مرتفع پامیر و

وند. از اینکه این حیوانات در مناطق صعب العبور زندگی می کنند، تا مورد تهدید قرار دارد، پیدا می ش

در جوار  ( در نواحی درقدCervus elaphus bacterianus) حدودی محفوظ مانده اند. همچنین گوزن

متر از سطح  2500ر از ( در ارتفاعات بیشتMarmota caudata) دریای آمو زندگی می کند. تبرغان

  .بحر پیدا می شود

کمبود مواد خوراکه برای حیوانات، مخصوصاً در زمستان طویل و سرد بدخشان و در اوایل بهار یکی 

از مشکالت بزرگ مالداران این والیت محسوب می گردد. ازدیاد مواشی، تخریب علفچرها و کاهش 

ۀ حیوانی اثر گذاشته موجب ضایعات می گردد. نبودن کیفیت آن و تغییرات اقلیمی بر حجم علوفه و ذخیر

 القاح مصنوعی و وقایه نشدن حیوانات در مقابل امراض بر این ضایعات می افزاید. 

همچنان پرورش ماهی یکی از ارکان مهم اقتصادی به شمار میرود، مخصوصاً که بدخشان دارای آبهای 

متعدد پرورش ماهیهای مختلف را آماده کرده. ماهی جاری و ایستادۀ فراوان است. این آبها زمینه های 

در رفع کمبود مواد غذائی ایفاء می  مهمی را که یک غذای مقوی و حامل مواد پروتینی می باشد نقش

این لحاظ طرح پروژه های پرورش ماهی و تورید و ترویج نسلهای اصالح شدۀ آن در بدخشان کند. از 

  ضرور می باشد.

بدخشان باید  ز تولیدات مواد غذائی را در بر می گیرد که امکانات انکشاف آن درمرغداری نیز بخشی ا

که در بدخشان سابقۀ  مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. به همین ترتیب ترویج و انکشاف پیله وری

 طوالنی دارد، الزم است.

دارد، لذا بحث روی این مأمول را چون نگارنده در خصوص چگونگی انکشاف مالداری اندوخته ای ن

 به دانشمندانی واگذار می شود که در این مورد صاحبنظرند.

 

 امکانات بهبود زراعت و آبیاری : - 8.5
 

فقر مزمن زارعان بدخشان، فقر خاکها از امالح معدنی و مواد عضوی، عدم سیستم آبیاری، تخمهای 

تفاده از ادویۀ ضد آفات زراعتی و کمبود پرسونل اصالح شده، کود کیمیائی، وسایل زراعتی و عدم اس

فنی باعث آن گردیده که زراعت در مملکت، منجمله در بدخشان رشد نکند. در زیر مطالبی برای رفع 

 این کمبودها ارائه می گردد.

 

 فقر مزمن زارعان : - 1.8.5
 

ت عظیمی دیده. زیرا بنیۀ اقتصادی زارعان کشور منجمله زارعان بدخشان ضربا طوالنیر اثر جنگ ب

از یک طرف بار جنگ بر شانه های نحیف آنها سنگینی می کرد و هنوز می کند و از جانب دگر زیاد 

فرزندان همین دهقانان، کسبه کاران و طبقات  ،ضد تجاوزگران هایترین شهدای آزادی میهن را در جنگ

ه دهقانان بی زمین و کم زمین نه تنها ضرور و توزیع زمین ب فقیر مملکت داده اند. لذا تقویۀ بنیۀ مالی آنها
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است، بلکه عادالنه نیز می باشد. از اینرو اصالحات ارضی سنگ بنای بهبود زراعت و مالداری پنداشته 

هدف اساسی  می شود تا زارعان کشور بتوانند از زمینی که باالی آن کار می کنند فیض ببینند. "

ی و اقتصادی و تنظیم روابط انسانی به نفع اکثریت مردم اصالحات ارضی رفع بی عدالتیهای اجتماع

روی معیارهای دیموکراتیک می باشد. با تطبیق اصالحات ارضی شرایط نابسامان بهره برداری و ادارۀ 

زراعتی اصالح گردیده و امکان استخدام هزاران نفر از افراد اجتماع در امور تولیدی ممکن خواهد 

گرام اصالحات ارضی از پارچه شدن زمین مزروعی به قطعات غیر گردید. در عین حال تحت پرو

 (.77" )یک، ص  اقتصادی و توزیع غیر عادالنۀ منابع آب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

 بهبود کیفیت خاک : - 2.8.5
 

چنانکه در باال تذکر یافت، بسیاری خاکهای بدخشان بخاطر کوهستانی بودن منطقه، سردی هوا و 

رندگیهای فراوانی که در گذشته های دور صورت گرفته، عاری از امالح معدنی و مواد مخصوصاً با

عضوی بوده، ضریب حاصلدهی آنها کم است. با وجود این اوضاع نامساعد، امکان آن موجود است که 

ً  بر این عامل غلبه کرد. از جانب دگر چون در بدخشان تفاوت ارتفاع زیاد، بارندگی کافی  و تبخیر نسبتا

ن خاکهای بدخشان، بر خالف خاکهای صفحات شمال، غرب و جنوبغرب مملکت، از کم است، بنابرا

پوشیده اند و ارتفاع این  دائمیبالی نمکی شدن در امان مانده اند. الکن چون ساحات زیادی از برفهای 

قرار گرفته متر از سطح بحر و بیشتر از این بلند است، قطعات وسیعی مورد استفاده  4700نواحی تا 

 نمی توانند.

از جانب دگر چون بته ها و نباتات طبیعی در سراسر مملکت منجمله در بدخشان برای سوخت قطع 

میگردند، لذا خاکهای همچو مناطق به معرض تخریب قرار میگیرند. زیرا نباتات خاک را مستحکم 

نداشته باشد، باد خاکهای  نگهداشته و از تخریب آن جلوگیری می کنند. در جاهائی که نباتات وجود

باریکدانه را با خود برده و زمین را از استفاده می اندازد. لذا قطع درختان و بته ها باید تقلیل یافته و در 

شدیار کردن زمین باید توجه صورت گیرد که خاک بسیار پاشان و باریک نشده، بیشتر به صورت کلوخ 

اند. با بستن سیلـب رها و هدایت معقول آبهائی که بر اثر ذوب مبدر آورده شود تا از دستبرد باد در امان 

شدن برفها به جریان می افتند، و ایجاد فرش نباتی میتوان جلو تخریب این خاکها را گرفت. همچنان که 

 د.وبا غرس نهالهائی با قامت های کوتاه و متوسط میتوان از تخریبات باد جلو گیری نم

زم است که بهره دهی خاکهای موجود باال برده شده و ساحۀ خاکهائی جهت افزایش حاصالت زراعتی ال

بدخشان چه در خصوص کشت که تحت استفاده قرار دارند، توسعه داده شوند. این امکانات را طبیعت 

. لذا برای باال بردن کیفیت خاک مفردات ذیل قابل رد کشت للمی در اختیار گذاشتهآبی و چه هم در مو

 توجهند :

 

ق کیمیائی خاکهای مناطق مختلف بدخشان و نقشه برداری موقعیت و ضخامت آنها : در مناط تجزیه •

وجود آمده اند، به طور مثال طبقات خاکهای دامان کوهسارها نازک مختلف بدخشان خاکهای مختلفی ب

انحالل  بوده و با گذشت زمان بر اثر بارندگیها از امالح معدنی مهم تهی شده اند. زیرا بارندگیها باعث

امالح در خاک می گردد که توسط آب انتقال پیدا می کنند. موجودیت امالح معدنی در خاک برای 

انکشاف زراعت بسیار مهم است. برای دانستن نوعیت و مقدار امالح و انتخاب کود کیمیائی مناسب، 

 تحلیل و تجزیۀ این خاکها از اهمیت خاص بر خوردار است.
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چون خاکهای مناطق کوهستانی و کود کیمیائی و مواد عضوی در خاک :  عالوه کردن امالح معدنی، •

دلیل اوضاع و احوال نامناسب اقلیمی و عوارض نامساعد ارضی و کمبود تخریبات و جلگه ها به 

تجزیۀ کیمیائی نمی توانند برای رشد و انکشاف نباتات، امالح معدنی کافی بدسترس گذارند، لذا 

استفاده در زراعت و مالداری حاصل خیز نمی باشند. از اینرو برای  زمینهای چنین نواحی برای

افزایش حاصلدهی چنین زمینها اقداماتی در جهت بهبود خاکهای زراعتی ضرور میباشد. برای این 

بهبودی باید کودهای عضوی و کودهای کیمیائی بر زمین عالوه گردند. برای چنین زمینهای عاری 

حتمیست. عالوه کردن  و پتاشیم فاده از کودهای دارندۀ نایتروجن، فاسفورساز مواد غذائی نباتی، است

کودهای عضوی در زمین از یک طرف باعث تقویت قوۀ جذب خاک میگردد و از جانب دگر موجب 

ودهای عضوی آن میشود تا قدرت تعویض مواد غذائی در اقشار فوقانی خاک بلند رود. گذشته از این ک

از تخریب خاک جلوگیری می نمایند. برای ازدیاد مواد عضوی در خاک الزم است مقداری از شاخ 

و برگ نباتاتی از قبیل حبوبات، شبدر و رشقه در مزارع باقی بماند تا با قلبه کردن زمین این مواد به 

د و از طرف دگر مقدار خاک عالوه شوند. این مواد از یک جانب دارای ترکیبات نایتروجن می باشن

گر یک مقدار از جانب د مواد عضوی را در خاک باال می برد که باعث افزایش در حاصل میگردد و

رطوبت را در خاک حفظ می کنند. بر اثر تخریب خاک در بدخشان ساالنه مقادیر زیاد خاکهای 

د کود کیمیائی را زراعتی از بین می روند. چون بسیاری دهقانان کم زمین و بی زمین قدرت خری

ندارند، لذا نهادهای دولتی باید این زمینه را مساعد سازند. ولی دولت دست نشاندۀ افغانستان با 

جنایتکاران و جنگساالران و روشنفکران خود فروخته که در آن مدغم شده اند، هیچگاهی به فکر 

 ر اندیشۀ زارعان کشور.مردم نبوده در اندیشۀ غصب دارائیهای مردم و ملکیتهای عامه اند تا د
 

": جهت رفع آهسته آهسته و دوامدار کمبود مواد غذائی نباتی در خاک استفاده  استفاده از " آرد  سنگ •

" ضرور است. این بدان معناست که از سنگهای منطقه ای که دارای آهک و سلیکات  آرد  سنگ از "

ده اندر آسیاب مخصوص میده و یا آرد گردیده و به خاک پاشمی باشند استفاده شود، یعنی این سنگها 

[. اهمیت 19و  18" می نامند ] مواد کمکی خاک می شوند که این مواد را در سکتور زراعت به نام "

" به حیث بهبود بخش مواد غذائی نباتات در خاک یکی در اینست که بوسیلۀ  سنگ آرد   استفاده از "

مثبت را در خاک باال برده و عناصر موجود را در خاک متراکم می سازد. آن توانائی تعویض آیونهای 

" از دانه های باریک و میده ساخته شده، لذا با عالوه کردن این آرد  سنگ آرد   از جانب دگر چون "

به خاک مقدار دانه های باریک خاک افزایش یافته در نتیجه خصوصیات فزیکی خاکهای کوهستانی 

قدرت جذب و نگهداری آب باال میرود. چون احجار آهکی با کیفیت عالی در بدخشان  مانند مسامه ها و

، و تاق نشاش و سنجل دره ، در شرق پلنگزیاد است مثالً در مناطق وسیع شمال و جنوب دشت پهن

 ، شیلۀ خردو جنوب فیض آباد، چکولچ ، دور وبر منطقۀ قره مغل، شرق ده نوغرب منطقۀ علی مغل

و غیره. لذا برای اصالح خاکهای عاری از آهک، الزم است که از این امالح  در شرق چاوش دره

استفاده گردد. به این منظور دستگاهی ضرورت است که  و مگنیزیم حاوی کلسیم بخصوص از امالح

احجار آهکی را میده و یا در صورت لزوم آرد کرده در زمین عالوه نموده و برای نباتات قابل دسترس 

که بدون شک  و فاسفورس و پتاشیم امالح معدنی از قبیل ترکیبات سودیم سائربگرداند. محل پیدایش 

و جو  در بدخشان به وفرت وجود دارند، زیرا احجار مادری شان در آنجا موجود است، باید جست

" برای دهقانان بی بضاعت بدخشان الزم است تا  سنگ آرد   گردند. برای عرضۀ مناسب و ارزان "

ها و تشکیالت فردی و دولتی ایجاد شده و در این مسیر پیوسته ابتکار عمل به خرج داده شود. ساختار

خیانتکاران و جنایت  سائرولی متأسفانه سرمایه داران و دزدان سرمایه های ملی بدخشان مانند 
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 سرمایه های کشور را به دوبی، انگلستان، سویس و غیره جاها انتقال داده در صدد ربا ،پیشگان

خواری و کاسبکاری اند تا در فکر دهقانان بی بضاعت بدخشان. و اگر نه امکان آن میسر است که نه 

های مختلف و متنوع را مساعد ساخت، بلکه آنرا از طرق مختلف  " سنگ آرد   تنها زمینه های تولید "

برای بهتر  مخصوصاً از طریق اتحادیه های دهقانی با آسانی به دسترس زارعان بدخشان گذاشت.

 بدخشان مفردات ذیل قابل غور اند : ساختن زراعت
 

انتخاب نباتات متناسب به کیفیت خاک : خاکهای معینی برای کشت نباتات خاصی مناسب اند. مثالً  •

بران برای باال خراب به خوبی رشد می کنند. بنا ت  نباتاتی وجود دارند که حتی در خاکهای با کیفی

متناسب به کیفیت خاک انتخاب گردد. در مناطقی که نسبت بزرگدانگی خاک بردن بهرۀ زمین، نباتات 

 امکانات زرع غله و حبوبات موجود نباشد، بهتر است در همچو جاها پرورش درخت صورت بگیرد.
  

ر ثمر تر از خارج کشور : همچنین نباتات می توانند که متناسب به کیفیت خاک از انتخاب نباتات پ   •

 بهی از خارج کشور انتخاب و در بدخشان زرع گردند.مناطق اقلیمی مشا

 

 بهبود سیستم آبیاری : - 3.8.5
 

در بدخشان سیستم آبیاری مدرن و فنی وجود ندارد، بلکه این مأمول با هدایت آب رودخانه ها و جویها 

آبیاری و چشمه ها به زمینهای زراعتی به صورت ابتدائی برآورده می گردد. لذا با این شیوۀ ابتدائی، 

. و این در حالیست که از یک طرف در بدخشان آب کافی ه و باعث پسمانی در زراعت شدهتکامل نکرد

وجود دارد و از جانب دگر شبکه های آبهای جاری دارای سرکوب کافی بوده و به آسانی می توانند به 

ستفاده صورت کمتر ا زمینهای زراعتی هدایت گردند. الکن از این دو امکان خداداد در بدخشان تا حال

[ و امکانات 15مورد آبیاری قرار می گیرد ] زمین 13هزار هکتار 302. در این والیت در حدود گرفته

 جهت بهتر ساختن امور آبیاری باید به سفارشهای ذیل توجه گردد :توسعۀ آن موجود است. 

 

شبکه های عنعنه ئی سال اخیر  30ر اثر جنگ در ب ترمیم و اصالح شبکه های عنعنه ئی آبیاری : •

. به منظور رشد زراعت ره دهی آن نقصان رونما گردیدهآبیاری بدخشان صدمات زیاد دیده و در به

الزم است تا سیستمهای آبیاری موجود احیاء گردند و مطالعات مزید برای توزیع عادالنۀ آب و مدیریت 

ۀ آب، مؤثریت استفاده از آنرا را معقول و سالم آن صورت گیرد. این مطالعات باید ضمن تقسیم عادالن

 نیز توضیح نماید.
 

ساختارهای محلی تنظیم و تقسیم آب باید به تناسب ساحه عیار شده و در داخل  : تنظیم و توزیع آب •

 دائمیچوکات ساختار های منطقوی مدغم شوند. مطالعاتی باید در خصوص ازدیاد بهره دهی 

ین رابطه دانستن ابعاد ساختارهای آبیاری چون کانالها سیستمهای آبیاری پیوسته صورت گیرد. در ا

و جویها ضرور است، منجمله عرض، عمق، سرکوب، طول و مقدار آب آنها. این فکتورها در رابطه 

با بهبود توزیع و بهره دهی آب کمک می کنند. ترمیم ساختار های تقسیم آب جهت ارتقای آبرسانی و 

اف ساختارهای آبیاری مانند اعمار دراوازه های کنترول کاهش ضیاع آب ضروریست. ضرورت انکش

                                           
 میشود. زمین جریب پنج به حدود هزار متر مربع و معادل 10 به متر است که برابر 100متر در  100یک هکتار مساوی  13
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آب و کشیدن دیوارها در مناطقی که با خطر لغزش مواجهند، باید مطالعه گردند. همچنان ترمیم و 

انکشاف نهرها، جویها و چاهها جهت ارتقای بهره دهی در توزیع و تقسیم منصفانۀ آب باید صورت 

 گیرد.
 

بسیاری مناطق بدخشان آبهای رویزمینی نه تنها ضایع می گردند، بلکه در  جلو گیری از ضیاع آب : •

اینجا و آنجا اراضی زراعتی را تخریب نیز می کنند. از همین روست که با وجود آب فراوان در این 

والیت، مردم از قلت آب نوشیدنی و آب به منظور زراعت رنج می برند. لذا الزم است که این آبها 

موقع ضرورت به اختیار دهقانان و اهالی قرار گیرد. عوارض طبیعی بدخشان  ذخیره گردیده، در

امکانات حد اعظم استفاده از آبهای رویزمینی و زیرزمینی را مساعد گردانیده و زمینۀ استفاده از 

 انرژی حرکی آب را آماده کرده )به بخش چهارم این رساله مراجعه شود(.
 

وجود آنکه بدخشان یک سرزمین کوهستانیست، با آنهم در پهنای با  آبیاری زمینهای جدید زراعتی : •

دره های آن و در بخشهای غربی این والیت زمینهای همواری افتیده اند که می توانند مورد آبیاری و 

استفاده قرار گیرند، مخصوصاً که در جوار این زمینها آب کافی در جریان است. از بهر مثال مناطق 

که دارای خاکهای باریکدانه بوده و رودخانۀ  تا حوالی سیخ دره و ساران رهوسیع دو طرفۀ چاوش د

ل که شک و جرم در نزدیکی آن قرار دارند. همچنان حوزه فرو افتاده بین بهارک و کوکچه دوآب یفتل

متر دارا می باشد. تنها  1600تا  1400کیلو متر در ارتفاع  8تقریبی یک مربع را با اضالع به طول 

کیلو متر مربع را احتواء می کند که  20" که در این حوزه افتیده یک ساحۀ تقریبی  دشت فراخ "

رب، جنوب و شرق آن با آب فراوان جریان بالترتیب در غ رودخانه های کوکچه، وردج و زردیو

 3" )تصویر  دشت فراخ در بخش اول این رساله(. باقی مناطق این حوزه بدون " 3دارند )تصویر 

گر را احتواء می کند که فقط از بخشهای کیلو متر مربع د 40ساحۀ تقریبی  بخش اول این رساله( یک

با استفاده  میتوان ساحات وسیعی را در درۀ کشم . به همین صورتکی از آن استفاده به عمل آمدهکوچ

، ، شهر بزرگ، شغنان، راغزیر آب آورد. امکانات مشابهی در مناطق حضرت سعید از رودخانۀ مشهد

ارد. همچنان در مناطق پائینی رودخانۀ کوکچه که ساحات وسیع غرب بدخشان و غیره نیز وجود د

نیز پروژه های  و نوآباد ، دشت ارچیبیشتر به والیت تخار مربوط می شود در ساحه های دشت قلعه

. از جمله اعمار یک بند آبگردان )یک( در نظر گرفته شده بود ودومد دامحآبیاری در پالن هفت سالۀ 

و اعمار ساختمانهای گیرندۀ آب به طرف راست و چپ  باالی رودخانۀ کوکچه در حصۀ پل شیمه

هزار هکتار زمین و احداث دستگاه  12کوکچه، احداث کانال به جناح راست کوکچه برای آبیاری 

محالت سکونتی، ورکشاپ ها و غیره در نظر  تولید برق باالی کانال چپ کوکچه، اعمار سرکها،

 گرفته شده بود که با کودتای منحوس ثور هیچ کدام آنها مجال تطبیق نیافت.
 

استفاده از آبهای رویزمینی باید انکشاف یابد. برای دریافت راههای مناسب تخنیکی  بند های آبگردان : •

ای آبگردان و هدایت آب مطالعه شوند. و اجتماعی باید جاها و ساختارهای مساعد برای اعمار بنده

این مطالعات برای اعمار بندهای آبگردان و آبیاری و الیروبی در مناطق وسطی و علیای رودخانه 

کیلو متر و ظرفیت دو  19در جنوب فیض آباد با یک کانال به طول  ها ضرور است. بند سنگ مهر

[ زمین را زیر آب بیاورد و کار آن 20بود سه هزار هکتار ] و نیم متر مکعب آب در ثانیه که قرار

آغاز گردیده بود، به صورت درست اکمال نیافت و به انجام نرسید. قرار بود که با  1969در سال 

هکتار اراضی جدید زیر آب شود و دشتهای سنگ مهر به طرف  1270اعمار این پروژه یک ساحۀ 
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به جناح راست این رودخانه تسطیح و آبیاری شوند و برای دو هزار  ت قورغو دش چپ دریای کوکچه

خانواده در شهر جدید فیض آباد آب نوشیدنی تهیه گردد )یک(. همچنان بند کوکچه که در شمال خان 

یشبرد آبیاری و انکشاف پالن شده بود، روی دست گرفته نشد. اعمار این بندهای آبگردان در پ آباد

زراعت بدخشان بسیار مؤثر اند. به منظور آبیاری مناطق هموار غرب بدخشان امکان اعمار بندهای 

آبگردان باالی دریای کوکچه به وجه  احسن موجود است. در هر حال ایجاد سیستمهای ذخیره ئی جهت 

ومی جهت استفاده از آبهای حوزه تثبیت موجودیت آب و آبرسانی اهمیت زیاد دارد. تهیۀ یک پالن عم

 و غیره باید روی دست گرفته شود. های آبگیر کوکچه و پنج
 

موجودیت سیستمهای آبیاری باید تثبیت و معلومات مربوط به آن، مکتوب  جمع آوری و ثبت معلومات : •

ند. در حال حاضر گردند تا به رؤیت آن پالنهای انکشاف زراعتی روی دست گرفته شده و تطبیق گرد

تمهای آبیاری در بدخشان موجود نیست. چون سیسمعلومات کافی و موثق در خصوص نوعیت و تعداد 

مین مواد أسیستمهای آبیاری جهت رشد زراعت و مالداری و در مجموع برای پیشرفت اقتصاد ملی و ت

و انکشاف می گردد. سازی معلومات کافی باعث ضعف در پالن غذائی بسیار مهم است، بنابران نبودن

همچنین نوسانات آبهای رودخانه ها در جریان سال باید مالحظه، اندازه و ثبت گردند تا سیستم توزیع 

داری سیستم آبیاری، اعتبار موجودیت آب، ه آب به صورت درست انجام پذیرد. در این رابطه پای

رودخانه ها اندازه نشده و مقدار مؤثریت استفادۀ آب عوامل تعیین کننده اند. چون تا حال جریان آب 

، لذا اعمار استیشنهای اندازه گیری ضرور است. اینچنین اندازه گیریها ن نگردیدهآب آنها در سال تعیی

در سربند کانالها و جویهای سیستم آبیاری نیز الزم است. جمع آوری اعداد و ارقام و تحلیل و تجزیۀ 

 این ارقام نیز مهم میباشند.
 

انکشاف اقدامات تخنیکی جهت کاهش در مصارف الیروبی و  ر مصارف آبرسانی :صرفه جوئی د •

 جوی کنی ضرور بوده و ایجاب می کند تا اقداماتی جهت جلوگیری از کاهش آب صورت گیرد.

  

منابع وافر آبهای زیرزمینی وجود از قرائین اوضاع طبیعی پیداست که  زمینی :استفاده از آبهای زیر •

زمینی تغذیه نمی استفاده در مناطقی که آبهای زیر د استفاده قرار گیرند. ولی ایندارد که باید مور

زمینی، ه بر این از آلودگیهای آبهای زیرد. عالونگردند، باید محدود گردد تا چاهها خشک نشو

ها باید صورت گیرد. استفاده و مدیریت معقول و د بالخصوص صیانت از چاهها، چشمه ها و اره

ی زیرزمینی مخصوصاً در نواحی سفالی حوزه های آبگیر جهت توسعۀ اراضی تحت سالم از آبها

 آب و افزایش بهره دهی زمین ضرور است.
 

تربیت افراد حرفوی در خصوص استفاده و صیانت از رودخانه ها، توزیع آب و  تربیت کادر فنی : •

 ید صورت گیرد.غیره و صیانت از حوزه های آبگیر در سطح والیت، ولسوالیها و محالت با

  

 مکانیزه کردن زراعت : - 4.8.5
 

چنانکه قبالً تذکر یافت در بدخشان بارندگی کافی صورت می گیرد و زمین قابل استفاده هم به قدر کافی 

[. چون بهره 16وجود دارد ولی نیروی بشری و تخنیکی وجود ندارد که از این امکانات استفاده شود ]

بسیار نا چیز است، لذا در بسیاری مناطق کشور، منجمله در بدخشان، دهی وسایل عنعنه ئی زراعتی 

سال گذشته متحمل خسارات عظیم  30زمینهای زراعتی به کشت نمیرسند. بر عالوه زارعان کشور طی 
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. گذشته از این با وسایل کهن شان به تحلیل برده شدهدر امور زراعتی گردیده اند و توان کشت و کار

تفاده از چنین ساحات وسیع وجود ندارد. لذا مکانیزه کردن زراعت بسیار زراعتی امکانات اس

ضروریست، حتی در کشت للمی، زیرا که بسیاری زمینهای للمی همه ساله کشت ناشده میمانند. چنانکه 

های آمو قطعات وسیع متشکل از و تا نزدیکی ، زنگه و راغتا منطقۀ وندیان در اطراف شهر بزرگ

خاکهای باریکدانۀ لوس افتیده اند. لیکن این خاکها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. چون این مناطق 

با وسایل و امکانات ابتدائی دست داشتۀ زارعان کشور مورد استفاده قرار گرفته نمیتوانند، لذا این خاکهای 

ست، یعنی در زمان ین چون زمان کشت للمی کوتاه اعالوه بر ا خوب زراعتی بدون فیض باقی می مانند.

محدودی باید کشت صورت بگیرد، لذا کشت این نبات با وسایل ابتدائی قرون وسطائی صرف در مناطق 

دَور و بَر قریه هائی که فاصلۀ نزدیک با خانه و خانوادۀ دهقانان دارند، محدود مانده، ساحات وسیع قابل 

گذاشته میشوند. این معضله را میتوان با بکار گیری ماشینهای مدرن زراعتی از  کشت، دست نخورده

قبیل تراکتورها، حل کرد که از یک جانب در زمان کم قطعات وسیع را کشت میکنند و از جانب دگر 

در مناطق دوردست رفته می توانند و به این ترتیب زمان کشت للمی از دست نمی رود. در این رابطه 

بکه های مواصالتی و اعمار راهها برای تردد عراده ها در سرزمین کوهستانی بدخشان مهم اند ایجاد ش

که در بخشهای بعدی این رساله مورد مداقه قرار می گیرند. در گذشته تراکتورها به دسترس زمینداران 

ه تنها باعث بزرگ گذاشته می شد و دهقانان کم زمین از فیض آن بهره مند نمی گردیدند. چون این مسأل

سهولت و ثروت زمینداران بزرگ می گردد، در نتیجه تفاوت اقتصادی را در جامعه بیشتر کرده و به 

سیل فقراء می افزاید. لذا برای مکانیزه ساختن زراعت اشتراک طبقات فقیر و نادار جامعه که اکثریت 

مأمول از طریق تشکیل و  اجتماع افغانستان، منجمله بدخشان را، می سازند، ضروری می باشد. این

تقویت کوپراتیفهائی که دهقانان کم زمین در آن ادغام یابند، میسر است. در این صورت اکثریت اجتماع 

از نعمت علم و تکنالوژی فیض برده و فقر عمومی کاهش می یابد. در غیر آن زارعان بدخشان بنا بر 

مؤثر بتوانند استفاده از محصوالت خویش را  عوامل اقتصادی و اجتماعی قادر نخواهند بود، تا از طرق

 و جو نموده و ضروریات الزمۀ تولید را فراهم نمایند. جست

 

 بهبود تخمهای بذری : - 5.8.5
 

[ اوضاع جغرافیائی و احوال 21قرار تحقیقاتی که المانها و یک متخصص افغان در افغانستان کرده اند ]

، که در این کشور انواع و اقسام مختلف نباتات منجمله گندمهای آن گردیدهاقلیمی افغانستان باعث خاص 

. علت این پا برجائی انواع مختلف ها سال حفظ گردیدهمختلف النوع برویند که این تنوع در طول صد

گندم در افغانستان ناشی از عدم ارتباط و انتقال و مخصوصاً زادۀ ساختارهای اجتماعی جامعۀ افغانی 

ابراهیم کازمن  [. قرار اظهارات21]های بذری در یک ساحۀ وسیع گردیده که مانع تبادل تخم می باشد

نوع تخم بذری گندم جهت تحقیقات از افغانستان به المان آورده شده که  180حدود  1999[ در سال 21]

اشته باشد. هشت نوع آن از بدخشان می باشد. احتمال می رود که در افغانستان چند صد نوع گندم وجود د

این انواع مختلف گندم دارای خصوصیات خاص خود بوده و قابل اصالح اند، تا از یک طرف مقاومت 

آنها در برابر کم آبی، حرارت، امراض و آفات نباتی ارتقاء یابد و از جانب دگر کیفیت غذائی آنها منجمله 

گرفته و تخمهای بذری اصالح  مقدار پروتین آنها بیشتر گردد. در این خصوص قبالً تحقیقاتی صورت

. م گردیده. اما این تحقیقات در خصوص بدخشان کمتر انجادسترس زارعان کشور قرار گرفتهشده ب

تخم و آب در مطابقت با اوضاع  ،بنابران بهبود تخمهای بذری، تاریخ بذر، دریافت تناسب مطلوب کود

 اعتی ضرور است.جغرافیائی و احوال اقلیمی بدخشان برای ازدیاد تولیدات زر
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 :استفاده از کود کیمیائی  - 6.8.5
 

، مقدار منرالها یعنی نمکها و مواد مفیدۀ آن تقلیل یافته در نتیجه حاصلدهی با استفادۀ دوامدار از زمین

، زمین کاهش مییابد. برای رفع این کمبود باید از کودهای مختلف دارندۀ نمکهای نایتریت، فاسفیت پتاشیم

و غیره استفاده شود. این امالح برای رشد نباتات بسیار ضرور است و حاصلدهی زمین  ، مگنیزیمکلسیم

را ارتقاء می بخشد. الکن استفاده از کود کیمیائی باید به صورت معقول و به پیمانۀ مناسب صورت گیرد. 

ی در اینست که این کودها در فرصت کوتاهی همۀ مواد خود نقص استفادۀ بسیار از کودهای کیمیائی یک

بارگی توسط نباتات قابل جذب نبوده و توسط آب به جاهای ند که به یکدسترس نبات قرار می ده بهرا 

زمینی رکیبات کود کیمیائی بر آبهای رویزمینی و زیردگر مثالً به آبهای نوشیدنی انتقال می یابد. سرایت ت

و موجب مرض می گردد. لذا از کود کیمیائی باید با در نظرداشت این مسائل و  باعث آلودگی آنها

کود حیوانی برای  مانندچگونگی بکاربرد آن استفاده صورت گیرد. قابل یادآوریست که کودهای عضوی 

زمینهای زراعتی مفید تر اند، زیرا از یک جانب دارای مواد مضر نمی باشند و رطوبت را حفظ می 

وازات رشد نباتات در اختیار آنها نمایند و  از جانب دگر مواد مفیدۀ آن به آهستگی و با مرور زمان با م 

و شش چند پوتاشیمی را  کود حیوانی به اندازۀ دو چند نایتروجن، دو چند فاسفورس "گذاشته می شود. 

)دو(. متأسفانه در افغانستان  می کنند"به قیمت بلند تر خریداری عرضه می کند که دهقانان آنرا از بازار 

و این  صورت می گیردنسبت فقر گستردۀ زارعان مملکت، از کود حیوانی به حیث مواد سوخت استفاده 

 است. حالیست که کشور ما غنی از منابع گازدر 

  

 استفاده از ادویۀ ضد آفات زراعتی : - 7.8.5 
 

و حشرات  ، سرخی گندم، مرض سیاه قاقامراض نباتی چون شبشکمجادلۀ ضد آفات زراعتی از قبیل 

و غیره ضروری می باشد. در سالهای اخیر در بعضی از کشورهای اروپائی استفادۀ  چون ملخ، کفشک

بعضی از این  . زیرا خاصیت زهریفات زراعتی منع قرار داده شدهوسیع از عده ای از ادویۀ ضد آ

دواهای ضد آفات نباتی تا مدتهای طوالنی خنثی نگردیده و از طرق مختلف به آبهای رویزمینی و 

زیرزمینی سرایت کرده و سر انجام داخل وجود انسان گردیده، باعث بروز امراض می شود. گذشته از 

اشته باشند. با در نظر ظاهراً موذی نقش ارزنده ای در صحنۀ طبیعت مید این، بسیاری از این حشرات  

داشت این حقایق استفاده از ادویۀ ضد آفات نباتی باید با مطالعۀ همه جانبۀ این اوضاع و احوال صورت 

 گیرد. در این رابطه سروی اراضی زراعتی از رهگذر موجودیت امراض و تأسیس یک البراتوار مجهز  

 تشخیص امراض نباتی الزم می باشد.

 

 می :بهبود کشت لل - 8.8.5
 

با استفاده از امکانات موجود باید حتی المقدور زمینهای للمی به زمینهای آبی تبدیل شوند تا در صورت 

ر اثر ذوب شدن برفهای به جریان می افتند، استفاده بکمبود بارندگی در فصل بهار از آبهای جاری که 

می یابد. لذا اعمار بندهای صورت گیرد. در این صورت وابستگی کشت للمی از باران تا حدودی کاهش 

و از جانب  نماید و انرژی برق تولید می کند آبگردان از یک جانب آب مورد ضرورت را ذخیره می

دگر جلو خسارات ناشی از سیالبها را می گیرد. البته تأمین این مأمول در مناطق هموار و کم نشیب 

 مقدور است.
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 بهبود علفچرها : - 9.8.5 
 

هها در افغانستان به صورت طبیعی و عنعنوی مروج بوده، کدام الیحه و یا قانونی در استفاده از چراگا

مورد استفاده و صیانت از آنها وجود ندارد. لذا بسیاری از این چراگاهها از اندازۀ الزم بیشتر مورد 

زیاد در یک استفاده قرار گرفته و از اینرو از بین رفته و یا در حال از بین رفتن اند. موجودیت مواشی 

علفچر کوچک باعث از بین رفتن علفچر گردیده و ساحه را به صحرا تبدیل می کند. لذا تناسب فی ما 

راعات گردد. یک مقایسۀ سطحی نشان می دهد که با نگهداری  بین تعداد مواشی و مساحت علفچر باید م 

ادارۀ سالم اگر د، در حالیکه نقصان وارد می گرد در امر مالداری تعداد زیاد مواشی و مقدار کم علوفه

و تغذیۀ کافی صورت گیرد، با نگهداشت تعداد کمتر حیوانات، تولید بیشتر لبنیات و گوشت صورت 

گرفته می تواند. در این صورت دقت کامل از صحتمندی مواشی و واکسین برای حفظ ماتقدم، خدمات 

 وترنری و ترویج نسلهای اصالح شده باید صورت گیرد.

رت موجودیت مواشی برای علفزارها حیاتیست، زیرا از یک طرف مواشی علفها را خورده در هر صو

آنها را کوتاه می کنند و از جانب دگر مدفوع مواشی باعث قوت علفچرها می گردد. بنابران قرار 

[ عبور و مرور کوچیها با مواشی آنها از مناطق علفچر 17مطالعاتی که در این رابطه صورت گرفته ]

مر مثبت بوده باعث تعادل بین طبیعت و انسان می گردد. در صورتی که کوچیها اسکان داده شوند، یک ا

و مواشی به علفچرها نیایند، به این تعادل نقصان وارد می شود. در زمان اتحاد شوروی سابق در 

ن رفتند آن چراگاههای زیادی از بی ۀجمهوریت قزاقستان کوچیها را به زور اسکان دادند که در نتیج

[17.] 

یکی از راههای تقویت علفچرها در اینست که بصورت متناوب مورد استفاده قرار گیرند، یعنی بخشهائی 

از علفچرها در یک سال و بخشهای دگر آن در سال دگر در خدمت مواشی قرار داده شوند. لذا اداره و 

 فع گرسنگی در بدخشان.استفادۀ سالم و صیانت از چراگاهها خدمتیست در تقویت مالداری و ر

که باعث حفظ چراگاهها می شدند، ، قطع درختان و بته هائیچند دهۀ اخیرعالوه بر این، مصیبتهای جنگ 

ً آن  م وجب سستی خاک گردیده و با سرازیر شدن سیالبها، چمنزارها زیر خاک میگردند، مخصوصا

ثبت موقعیت، نوعیت، مساحت، اوضاع  علفزارهائی که در رهگذر مستقیم سیالبها قرار داشته باشند. لذا

و احوال چراگاهها و امکانات صیانت از آنها باید صورت گیرد. همچنان راههای تقویت چمنزارها و 

علفچرها و استفادۀ معقول و دوامدار از آنها که ضرورت مالداران کشور را عادالنه رفع نماید، از جملۀ 

و کنترول  پاکهگاهها برای مواشی، دسترس آنها به آب ضروریات پنداشته می شود. همچنان احداث پنا

 علفچرها، در این مسیر نیز مهم اند.

باید قانونی در مورد استفاده از چراگاهها با در نظرداشت افکار  معضلۀ کوچیها و مردم محلبرای حل 

فی مابین  وحدت ملی تأمین با مالحظۀ منافع مردم افغانستان و با در نظرداشتو مردم محل و کوچیها 

ساکن این خطه، طرح و تطبیق گردد، تا منازعات بر علفچر رفع شود. با صیانت و برابر اقوام برادر 

از علفچرها و تقویت مالداری زمینۀ پیشرفت اقتصادی در رابطه با تولید لبنیات، گوشت، روده، پوست، 

 .داخلی و خارجی دارد، در بدخشان مهیا میشودپشم و غیره که بازار خوب 

 

 بهبود جنگلها : - 10.8.5
 

جنگلها نه تنها منابع اقتصادی را می سازند، بلکه از فرسایش خاک، شدت سیالبها و صحرا شدن 

جلوگیری کرده، آب را ذخیره نموده، امکانات حیات را برای حیوانات منجمله پرندگان مساعد ساخته، 
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را به مصرف رسانیده و گاز حیاتی آکسیجن را تولید  سایدکمضر کاربن دای او هوا را تصفیه نموده، گاز

می نمایند. بدین ترتیب جنگلها زمینۀ فعل و انفعاالت و همزیستی و داد و ستد طبیعی را بین عالم حیوانی 

درختانی که جزئی از زندگانی بشر شناخته می شود که باید حفاظت و تقویت شوند.  ،و نباتی آماده کرده

در بدخشان می رویند خاص این حوزه بوده و امکانات پرورش بیشتر آنها موجود است. چنانکه درختان 

سپیدار و بید در بسیاری مناطق بدخشان میرویند و این امکان موجود است که در دو طرفۀ شبکه های 

ف جنگلها، تجاربی که آبهای جاری در سر تا سر بدخشان چنین درختانی غرس گردند. در مورد انکشا

، در بدخشان افغانستان تاجکستان و قرغزستان حاصل شدهدر منطقۀ بدخشان  در آن طرف رودخانۀ آمو

 نیز، قابل تطبیق می باشند.

 

 : تربیت افراد مسلکی - 11.8.5
 

اعت، آبیاری و مالداری تربیت و باال بردن سطح دانش افراد مسلکی و آشنائی آنها با علوم پیشرفتۀ زر

رور پنداشته می شود. در این رابطه رشد تولیدات از ارکان مهم اقتصاد زراعتی محسوب گردیده و ض

مواد غذائی، استفادۀ علمی از منابع آب و خاک مطابق معیارهای اقتصادی و محیطی و جلوگیری از 

زراعتی به صورت علمی و انتقال ضایعات آنها نقش عمده دارند. آموزش و استفادۀ معقول از وسائل 

این تجارب به جوانان باید صورت گیرد. همچنین تحقیقات در امور زراعتی متناسب به اوضاع و احوال 

طبیعی بدخشان الزم است. این مهم با ایجاد مراکز علمی در مرکز والیت و تأسیس فاکولته ها در بخش 

متعارض بدخشان با نباتات و حیوانات مختلف  رنگ ورزراعت و مالداری حل شده می تواند. محیط پ  

 . ور زراعت و مالداری باز نمودهآن زمینه های جالبی را در بخش تحقیقات در ام

  

 : رشهاسفا - 9.5
 

چنانکه از توضیحات مختصر باال روشن می گردد، امکانات انکشاف زراعت و آبیاری و مالداری در 

محصوالت زراعتی و حیوانی افزایش یافته و فقر و گرسنگی  بدخشان موجود است که بر اثر آن تولیدات

از بین برده شده می توانند. در این رابطه استفاده از تجارب زارعان، تخمهای بذری اصالح شده و توافق 

اصالح خاکهای زراعتی و تکنالوژی مدرن ضرور است. همچنین موجودیت  و یافته، کود کیمیائی

کنند. در این خصوص  حشی نقش ارزنده ای در زراعت و اقتصاد ایفاء میجنگلها، غله باب و نباتات و

گندم، جواری و حبوبات از جملۀ غله های مهمی اند که در مقابله با گرسنگی نقش ارزنده ای دارند. الکن 

نباتات تنگ شده و یا از بین برود.  سائرزرع فراوان این نباتات نباید باعث آن گردد که ساحۀ کشت برای 

را نظر به قوانین طبیعت، تنوع نباتات در محیط بسیار سودمند است. گذشته از این کشت یکنواخت، زی

کشت بر عکس، زمین را از مواد غذائی عاری کرده و در نتیجه حاصلدهی زمین را کاهش می دهد. 

در  کشت ،متناوب زمین را فرصت تقویۀ مجدد داده، آنرا از مواد غذائی غنی می سازد که در نتیجه

مقاومت بیشتر یافته حاصلدهی آن افزایش می یابد. مردم افغانستان از زمانهای دور با  نباتی مقابل آفات

مفیدیت این شیوۀ کشت آشنائی داشته که یک سال در زمین غله چون جو و گندم و سال دگر علف باب 

د که برای بدست گر نباید آن قدر تالش صورت بگیرو رشقه کشت می کردند. از جانب د چون شبدر

آوردن سود بیشتر هر آنچه مقدور باشد از زمین بیرون کشیده شود و این تقال نباید باعث آن گردد که 

رتقاء داده زمین تحت فشار زیاد قرار بگیرد. معقولترین روش آنست که از یک طرف حاصلدهی زمین ا

به کار گرفته شود  روشیباید همان (. در این رابطه 22گر این ارتقاء دوامدار باشد )شود و از جانب د
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که به اوضاع و احوال منطقه مطابقت داشته باشد و توسط زارعان مورد استفاده قرار گرفته بتواند. در 

این خصوص باید متذکر شد که هدف مهم انکشاف در سکتور زراعت ارتقای تولید معقول و دوامدار 

گر بهره دهی زمین نباید باال رود و از جانب دصلدهی باید آنست. یعنی اینکه از یک جانب ضریب حا

کاهش یابد و از منابع طبیعی استفادۀ دوامدار امکان پذیر باشد. در این مورد بکار گیری تخمهای اصالح 

شده و تربیت و مطابقت آنها به اوضاع محل و منطقه ضرور است. بگونۀ مثال تخمهای اصالح شده 

اب گردد. همچنین تخمهای اصالح شده برای مناطق کوهستانی و مطابق ترکیب کیمیائی خاک باید انتخ

مناطق هموار از هم فرق می کنند. همچنان تخم غله برای مناطق کم آب و مناطقی که آب فراوان دارند 

و مناطق گرم سیر و سرد سیر از هم متمایز می گردند. لذا یک نوع تخم در هر جا به یک اندازه حاصل 

مه که زارعان باید در پروسۀ رشد و انکشاف زراعت و آبیاری شامل گردیده و نمی دهد. مهمتر از ه

 منافع آنها در نظر گرفته شده و از تجارب شان در آزمونهای علمی و تخنیکی استفاده صورت گیرد. 

نقش عمده و اساسی را در رشد زراعت و مالداری حل مشکل آب و انکشاف آبیاری می سازد که در 

های جدید آبیاری ممد اند. بنابران با سرمایه گذاری گسترده در منابع آب و خاک می توان این مسیر تخنیک

گر جلو صعود قیمت مواد غذائی را گرفت. لذا برای نب مانع کمبود آب شد و از جانب داز یک جا

تذکر انکشاف امور آبیاری به سیستم جوی کشی و لوله کشی با استفاده از متودهای جدید الزم است. قابل 

است که با اعمار سدهای آبگردان مشکالت کمبود آب و آبرسانی قابل حل اند ولی آنچه بهره دهی این 

ست. حد اعظم آبهای رویزمینی در فصل بهار و با آغاز می برد مدیریت معقول و سالم آب اقدامات را باال

ینی و مدت این جریان امکانات جریان آبهای رویزم تابستان با ذوب شدن برفها به جریان می افتند. زمان  

لیاردها گر ماز جانب د [.20] سیالب و آبخیزی میسر گردانیدهخوبی را برای ذخیره آب و جلوگیری از 

 متر مکعب آب ساالنه از افغانستان خارج گردیده مورد استفادۀ کشورهای همسایه قرار می گیرد.

اقعیت که نفوس مملکت، منجمله نفوس بدخشان با در نظر داشت مباحث باال و نتایج آن و با درک این و

روز به روز بیشتر می گردد، امکان آن میسر است که با وجود تزاید نفوس، مواد خوراکۀ کافی در 

. در جهان، ه شودگرفت افزون باشندگان آن بخش کشور و جلو گرسنگی و فقر روز دردگبدخشان تولید 

د دارد ولی از دسترس غرباء و فقراء دور است. لذا تحوالت از جمله در افغانستان مواد خوراکه زیاد وجو

و انکشافات در بخش زراعت و مالداری باید قبل از همه متوجه این موضوع باشد، تا احتیاجات این قشر 

 و سیع ولی بی چیز جامعه را رفع نماید.

 

 : خذآم - 10.5
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 منابع معدنی:  6

 

 اهمیت منابع معدنی : - 1.6
 

ا به ها، در بستر ابحار و در جوف صحرا هقلب کوهمنابع معدنی به آن موادی اطالق می گردد که در 

شکل طبیعی بوجود آمده و استخراج آنها در حال حاضر و یا در آینده بصورت اقتصادی مقدور باشد. 

این منابع ثروت و دارائی محسوب شده، برای ایجاد صنایع، پیشرفت اقتصادی کشورها اهمیت بزرگی 

روست که استفاده از را حائز بوده و نقش ارزنده ای را در انکشاف جوامع بشری ایفاء کرده اند. از همین

فلز، پیشرفت بشر را رقم زده و سرآغاز یک دورۀ تمدن یعنی عصر فلز مثالً عصر آهن را می سازد. 

کشف و استخراج منابع معدنی اعم از فلزات، نیمه فلزات و غیر فلزات و بکار برد آنها متناسب به درجۀ 

امر انکشاف تکنالوژی و اقتصاد  پیشرفت ذهن بشر و ترقی اجتماعی صورت گرفته و این پروسه در

و آهن بخاطر آنکه به  کشف فلزاتی چون مس ،پیوسته در حال رشد و دگرگونی می باشد. اگر در آغاز

آسانی تغیر شکل کرده و حرارت را انتقال داده می توانند، به صورت گسترده مورد استفاده قرار داشت، 

به خصوصیات فزیکی شان و ضرب سکه و تولید اسعار ارزش بیشتر اقتصادی و نقره نظر  پسانتر طال

 پیدا کردند.

با پیشرفت تکنالوژی و افزایش ضرورت به مواد سوخت، مواد حامل انرژی و با شناخت خواص عناصر 

مدرن قرار  در صدر ضروریات صنایع نادرهیا فلزات  14کمیاببوسیلۀ میکروتکنالوژی اینک فلزات 

پیشرفت تکنالوژی دستخوش  گرفته اند. ارزش مواد معدنی متناسب به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و

ها گردیده، گاهی این یکی و زمانی آن دگری اهمیت بیشتر را صاحب می گردد. چنانکه قبل از دگرگونی

ب صنعتی و اختراع از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و اما با انقال 15انقالب صنعتی فلزات رنگه

 باال گرفت. و گاز ، نفتماشین های گونه گونه ارزش مواد معدنی حامل انرژی مخصوصاً ذغال سنگ

شرق و غرب ارزش مواد قدرتهای با کشف نیروی اتومی و مسابقات جنون آمیز تسلیحات ذروی بین 

چنان باال گرفت که صد ها هزار نفر درین سکتور مشغول کار شدند و پولهای  رادیواکتیف منجمله یورانیم

هنگفتی برای سروی، استخراج و تجرید این فلز در مناطق مختلف جهان به مصرف رسید. به طور مثال 

ری بعد از ختم جنگ عمومی دوم تنها در تأسیسات استخراج و تجرید یورانیم در المان شرق زیر رهب

[ مشغول کار بودند که از آن 1هزار نفر کارمند، کارگر و متخصص ] 200اتحاد شوروی سابق حدود 

چنین در اروپای غربی و شمال امریکا متخصص روسی نیز درین پروژه ها کار میکردند.  5000جمله 

 ها در اروپای شرقی بود.الیتها به مراتب بیشتر از فعالیتفع

 16اً با پیشرفت تکنالوژی مدرن یا تکنالوژی عالی، عالوه از فلزات نجیبهبا پیشرفت تکنالوژی، مخصوص

( و بعض Niob) (، نیوبTantal) (، تنتالNeodym) و نقره فلزات دگری مانند نیودوم مانند طال

االتر از طالست و بازار گرمتر دارند مانند فلزات دگر کسب اهمیت کردند که ارزش عده ای از آنها ب

 ( و غیره.Rhodium) (، رودیومPalladium) (، پالدیومPlatin) پالتین

                                           
درت فلزی می گردد که خصوصیات فزیکی و کیمائی شبیه با همدگر داشته و در طبیعت به ن 17شامل  فلزات کمیاب 14

 پیدا می شوند.
 .و کوبالت ، نیکل، قلعی، جست، سربفلزات رنگه به فلزات غیر آهن اطالق می گردد مانند مس 15
سیجن از خود مقاومت نشان می فلزات نجیبه آن فلزاتی را گویند که در برابر اثرات کیمیائی، مخصوصاً اثرات اوک 16

 .و پالتین ، نقره، سیمابدهند مانند طال
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چون منابع مواد حامل انرژی، فلزات و بسیاری از نیمه فلزات و غیر فلزات در کشور های پسمانده، 

های ار دارد، لذا کشور های صنعتی جنگس و مصرف آن در کشور های پیشرفته قرمگر حوزه های پروس

خونینی را در سده های گذشته و در سدۀ حاضر در کشور های آسیا، افریقا و امریکای التین به راه 

انداخته و به سرقت این منابع معدنی پرداخته اند که سلسلۀ این جنگهای خانمانسوز تا هنوز ادامه دارد. 

در قارۀ افریقا، چیلی و پیرو در امریکای  ین رابطه کافیست که از کشور افریقای جنوبی، توگو و کانگودر

التین، کشور های حوزۀ خلیج فارس، عراق و اینک افغانستان در آسیا نام ببریم. یک مثال از این جنگها، 

است. یکی از منرال های غنی این فلز که به  مثالً فلز تنتال رقابت بخاطر تصاحب منابع فلزات کمیاب

( یاد می گردد در صنعت تلفون های موبایل بکار میرود. در همۀ جهان تنها ده Coltan) نام کولتان

 Global Witness Germanwatchکمپنی وجود دارد که معامالت کولتان را بدست دارند مانند کمپنی 

های داخلی را به راه انداخته اند، از جمله در کشور کانگو. در این کشور ها که در ممالک افریقائی جنگ

[. منافع این منابع طبیعی در 2اطفال و کارگران مانند برده ها جبراً در معادن بکار گماشته می شوند ]

به این طرف مانند مردم افغانستان جیب کشور های صنعتی می ریزد، در حالیکه مردم کانگو از سالها 

های خانه برانداز مثل سابق ادامه داشته، به گستردگی و عمق آتش جنگ می سوزند. سلسلۀ این جنگدر 

در تخنیک پیشرفته چنان زیاد گردیده که چین بزرگترین  کمیابآن پیوسته افزوده می شود. اهمیت فلزات 

در صد محصول وضع کرده و در  25رات چنین مواد مالک و استخراج کنندۀ این فلزات، باالی صاد

[. درین صورت کمپنی های صنایع 2نظر دارد که صدور عده ای ازین مواد خام را ممنوع گرداند ] 

پیشرفتۀ خارجی ناچارند بخاطر موجودیت این مواد خام در چین، در داخل آن مملکت سرمایه گذاری 

را در سطح جهان باال  کمیاباز یک جانب قیمت فلزات  نمایند. این کشور با این سیاست می کوشد که

نگه دارد و از جانب دگر صنایع پیشرفتۀ خود را تقویت کرده و در میدان رقابت جهانی یکه تاز گردد. 

های اقتصادی بکار ر سیاستهای بین المللی بخاطکه منابع معدنی خود را در رقابت چین بدین باور است

های غربی صاحب منابع معدنی دگر در آسیا، افریقا و امریکای التین با کشور اندازد، در حالیکه برای ت

 .اند های خونینی را در قبال داشتهدر رقابت افتیده که جنگ

افغانستان از منابع معدنی سرشار و دست ناخورده غنی میباشد و ازین رهگذر در محراق توجه جهان 

، خوشبختانه تا تلفی داشته که به استثنای معادن الجوردبدخشان نیز منابع معدنی مخ قرار گرفته. صنعتی

زات حال از دسترس چپاولگران بر کنار مانده. این منابع شامل منابع انرژی، فلزات ثقیل، فلزات رنگه، فل

گردد. چون  های زینتی، احجار تعمیراتی و غیره می، نمکهای مختلف، سنگهای قیمتی، سنگکمیاب

استفاده ازین منابع برای انکشاف اقتصادی بدخشان به عنوان پیکری از یک افغانستان واحد در مسیر 

فوز و فالح باشندگان آن والیت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا در ذیل کوشش به عمل می آید تا 

 مفرداتی ازین منابع معدنی بصورت مؤجز مورد مداقه قرار گیرند. 

 

 منابع معدنی بدخشان : - 2.6
 

در خصوص منابع معدنی بدخشان تحقیقات سیستماتیک و علمی صورت نگرفته، بلکه جسته و گریخته 

های سابق افغانستان انجام یافته که بیشتر در مورد معادن پراگنده ای توسط خارجیها و دولت تحقیقات

رچه مناطق وسیع بدخشان سرد محدود مانده اند. گ و یاقوت و تا حدودی هم در مورد پیدایش طال الجورد

ها و یخچالهای دائمی قرار دارند که اجرای کار های تحقیقاتی را به مشکل و بخشهائی از آن زیر برف

 فته.مواجه می سازند، با آنهم در ساحات و مناطق نسبتاً گرم این والیت نیز تحقیقات الزم صورت نگر



 امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
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متنوع بوده که احجار آن بیشتر عمقیه و متحوله اند و در طول  لوجیکجیابدخشان دارای ساختمانهای 

ملیونها سال تحوالت عظیمی را از سر گذشتانده اند. این سرزمین در یکی از زونهای اساسی جیالوجیک 

با هم تصادم و تالقی می کنند. در نتیجۀ  های هندوکش و پامیرکه در آن کوهستانافغانستان قرار گرفته 

های عمیقی بوجود آمده که در مسیر آنها مواد مذابه و درزها و شکستگیتصادم این ساختمانهای عظیم 

آتشین از اعماق زمین تا سطح زمین رسیده و بر اثر تعامالت متعدد کیمیائی و تغییرات فزیکی باعث 

انواع مختلف منرالهای معدنی تبلور یافته اند. ازینرو بدخشان بوجود آمدن رگه هائی گردیده که در آنها 

دارای منابع مختلف معدنی بوده و امکانات استفاده ازین منابع را داراء می باشد. چون منابع انرژی 

بدخشان در بخش چهارم به صورت موجز مورد مداقه قرار گرفته، لذا از شرح مزید آن در این فصل 

ر منابع معدنی بدخشان در قید چند عنوان در ذیل مورد بحث قرار گرفته نقش صرف نظر می گردد. سائ

آنها در انکشاف اقتصادی این والیت ارزیابی می گردد. برای جلوگیری از اطناب کالم از طرز تشکیل 

طیف وسیع خوانندگان را  رسالهاین معادن و نحوۀ ظهور آنها صرف نظر به عمل میآید، زیرا که این 

نیاز داشته باشند، میتوانند به ارد. خوانندگان گرامی که درین رابطه به معلومات اختصاصی در نظر د

 مراجعه نمایند.  بخشخذ این مآ

 

 معادن فلزی : - 1.2.6
 

چه در بدخشان فلزات متنوع و متعددی پیدا می شوند که چگونگی هر کدام آنها قابل تتبع و شرح اند، اگر

جایش این همه توضیحات را ندارد، لذا کوشش میگردد که به نمایندگی ولی از اینکه نوشتۀ حاضر گن

 ازین گروپ صرف چند فلز محدود مورد بحث قرار گیرند. 

 

 آهن : - 1.1.2.6
 

ن و جالدار بوده و قابلیت تغییر شکل را دارد روش یک فلزات ثقیل محسوب گردیده، فلزدر زمرۀ  آهن

باشد تغییر  کاربن دای اوکساید و در آبی که فاقد هوا و گاز و چندان سخت نمیباشد. آهن در هوای خشک

نمی کند. اما در هوای مرطوب، بر اثرعملیۀ کیمیائی اوکسیدیشن، آنرا زنگ میزند و رنگش تغییر می 

در صد می  4,7به  چهارمین عنصریست که در ترکیب قشر زمین دخیل است چنانکه مقدار آن آهن یابد.

گرام در یک کیلوگرام  35تا  30[. تراکم این فلز در ترکیب احجار قسمت فوقانی قشر زمین بین 3رسد ]

(، 3O2Fe) (، هماتایت4O3Fe) [ تثبیت گردیده. آهن بصورت عموم در ترکیب منرالهای مگنتایت4]

و عالوه برین در  ( شامل بوده2FeS) ( و پایرایت3FeCO) (، زیدرایتFeO.OH) ونایتیا لیم گیوتایت

، ، امفیبول، پیروکسینهای متعدد دگر نیز دخیل میباشد. مهمترین سنگهای مادری آهن را اولیفینسنگ

ها تشکیل می دهند که این احجار در بدخشان به وفرت پیدا می شوند. معادن آهن بدخشان  و گارنت ابرکها

 17( بوجود آمده، یعنی مگماSkarn) به صورت معادن اسکارن در بعض نواحی مثالً در منطقۀ فورموراه

یزابی در اثنای صعود از اعماق زمین با کتله های احجار آهکی تعامل کرده و در نتیجه بر اثر های ت

منرالهای دارندۀ آهن را ساخته اند. منرالهای آهن معموالً در ترکیب خود منرالهای  ،تحوالت دوامدار

 و غیره را نیز می داشته باشند.  ادیوم، فان، مولبدین، مس، جستسرب

                                           
مگما یا " مذابه " به آن مواد عمقیۀ زمین اطالق می گردد که به صورت آتشین و ذوب شده وجود داشته و سیال میباشد  17

 که عدۀ آنها تا سطح زمین رسیده اند. 
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، ، زنیف، فورموراه، سیاخ جربدخشان در مناطق ارکنج خواه در همسایگی قریۀ خیر آباد معادن آهن

کشف گردیده اند. همچنان در مجاورت کتلۀ  ، چکری نو، پینوی، ایشونسکازر، ا، کله وخدوزه دره

منرال های دارندۀ آهن تثبیت شده. معدن آهن فورموراه  یا سنگ خار در منطقۀ شیوه 18گرانیتبزرگ 

متر ضخامت و تا چند صد متر و حتی تا یک کیلو متر طول  35تا  3ها بوده که بین  به شکل عدسیه

های معدنی آهن ترکیبات [. در بین سنگ5صد نوسان می کند ]در  67تا  47دارند که مقدار آهن آنها بین 

یا ارزیر و بعض فلزات دگر نیز دخیل اند. ذخائر این  ، منگان، قلعی، مولبدین، نیکل، فاسفورسسلفر

ملیون تن تخمین زده می شود  80تا  75ملیون تن و در مجموع به  35معدن تنها در منطقۀ فورموراه به 

هن دیده شده. ذخائر معادنی های معدنی آو بعض نواحی دگر بدخشان سنگ وشان[. همچنین در منطقۀ ر5]

که در باال از آنها نامبرده شد، به جز از معدن آهن فورموراه، تا حال بصورت دقیق برآورد نگردیده اند. 

با آنهم مجموع ذخائر آهن بدخشان قابل مالحظه اند. از اینکه این معادن بصورت پراگنده و در مناطق 

. ولی از جانب دگر چون تحقیقات شودمی کاسته ی آنها صعب العبور قرار گرفته اند، از ارزش اقتصاد

های وسیع بدخشان صورت نگرفته، احتمال پیدایش معادن بیشتر آهن درین والیت میرود بخش اساسی در

 که درین صورت بر اهمیت اقتصادی معادن موجود افزوده می شود.

در  69تا  50قدار آهن آنها بین سنگهای که م در جهان ساالنه صد ها ملیون تن آهن استخراج می گردد.

صد باشد، برای تولید آهن و فوالد بکار میروند. برای باال بردن مقاومت آهن و فوالد در ترکیب آهن 

و غیره را داخل میسازند. موارد استفاده از آهن و فوالد چنان  کاربن و فلزات مانند کروم، نکل، مولبدین

دارد. کافیست یادآوری گردد که هیچ ساختمان، وسیلۀ نقلیه و اختصاصی نیاز رده است که به بحث گست

 تولیدات صنعتی ای وجود ندارد که با ترکیبات آهن سر و کار نداشته باشد.

 

 : طال - 2.1.2.6
 

گ می باشد ملی گرام در یک کیلوگرام سن 0,005بوده و مقدار آن در قشر زمین  نجیبه یک فلز طال

گرام در یک سانتی متر مکعب اندازه شده. این فلز در طبیعت هم بصورت جامد  19,3[. کثافت طال 6]

و هم بصورت محلول کلوئید پیدا می شود. ترکیبات طال بر اثر مواد کمیائی، حرارت و نور به اجزای 

ادن این فلز از یک سو اولی خود تجزیه می گردند. طال در طبیعت بصورت خالص هم پیدا می شود. مع

در ترکیب سنگها یعنی در ترکیب دگر منرالها یافت می شود چنانکه مقدار زیاد طال در ترکیبات با فلز 

طال به صورت رسوبی از تخریب  تشکیل شده اند. از سوی دگر معادن تلوریوم در رگه های کورتس

 های اولی دارندۀ طال بوجود می آیند.سنگ

در هر دو صورت در مناطق مختلف این والیت پراگنده بوده هم در رگه های  طالی بدخشانمعادن 

در رگه  طال اً همبعضبوجود آمده اند.  و هم در احجار رسوبی احجار مگماتیکیدر رابطه با  19پگماتیتها

که سلسلۀ تشکیل آن تنها به بدخشان محدود  رسیده نیز به مشاهده ها سکارنا احجار و سهای کوارت

موجودیت طال در رگه های معدنی در مناطق ساغر،  [.7] ردنمانده بلکه در والیات همجوار نیز ادامه دا

، ، دوگ گالت، نخشیرپار، شنگان، چهلخانسورو، ریش، شغنان، نشیب دور، کاالر، ویکادورآب پنج

                                           
آن احجاریست که به صورت مذابه از اعماق زمین تا نزدیکیهای سطح زمین صعود نموده و در  یا سنگ خارا یتگران 18

 در آنها ساخته شده اند. ، کورتسها و ابرکهاجریان سرد شدن، منرالهای روشن فلدسپارها
رگه های معدنی اطالق می گردد که منرالهای آن بزرگدانه و رنگ کتلۀ آنها روشن بوده و در پایان  پگماتیت به آن 19

 مرحلۀ عمومی تبلور منرالها از بقایای مذابۀ آتشین ساخته می شوند.
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ی ، فیض آباد و چندین منطقۀ که نام ندارند، تصدیق شده. در مناطق مذکور رگه ها، بهارکفورموراه

 جا گرفته که تا حال به صورت دقیق تحقیق نشده اند. ن سنگهای کورتسدارندۀ طال در بی
 

  

 [.7] مناطق محتمل پیدایش معادن طال:  1نقشۀ 

رنگ زرد: مناطقی که تحقیق نشده اما احتمال پیدایش 

در آنجا موجود است. رنگ نارجی : مناطقی  معادن طال

ف معادن طال جالب و مطلوب اند. سرخ : که برای کش

مناطقی که در آن کشف معادن طال پیشبینی و تا حدودی 

 تثبیت شده.

در غرب و جنوب  مناطق پیدایش طال : 2نقشۀ   

[. رنگ زرد تاریک : مناطق رگه های 7بدخشان ]

معدنی دارندۀ طال. رنگ زرد روشن : مناطقی که 

طال تثبیت گردیده اند. سائر  در آنها فلزات به شمول

(، بیسموت Auرنگها بیانگر سمبول هاست : طال )

(Biسیماب ،) (Hgسرب ،) (Pbقلعی ،) (Sn و )

 (.Wولفرم )

 

 

[ که آثار متعددی را در امور زمین شناسی 5]درخصوص معادن طالی بدخشان دو متخصص المانی 

 " در منطقۀ چهلخانسورچنین مینگارند :  اثر دگر را ارزیابی کرده اند، 600تألیف و حدود افغانستان 

وجود دارد.  موجود است که در آن مواد معدنی فلزی با ترکیبات سلفر حدود چهل رشته رگه های کورتس

متر میرسد. ترکیب  285تا  20متر و طول آنها بین  6,5ا ت 0,2عرض کتله های حامل مواد معدنی بین 

 12,3در چهار تای ازین رگه های معدنی اقتصادی خوانده شده که تراکم آن در سنگهای معدنی بین  طال

گرام در یک تن سنگ میباشد. در مورد این معدن طال باید که تحقیقات مزید صورت بگیرد. "  84,9تا 

کیلومتر مربع و از منطقۀ  21چهلخانسور که در آن رگه های دارندۀ طال دیده شده اند به وسعت منطقۀ 

[. قرار نشرات ریاست سروی جیالوجی امریکا که از منابع 7کیلو متر مربع می رسد ] 110به  شنگان

 958به  ۀ ویکادورکیلوگرام و از منطق 245[، مقدار طالی منطقۀ چهلخانسور 7روسی منشأ می گیرند ]

، کیلو گرام بالغ می گردد. نا گفته نماند که درین رگه ها عالوه بر طال فلزات دگری چون نقره، سرب

ل پیدایش طال در همچنان احتما و غیره نیز پیدا می شوند. و نیمه فلزات مانند آرزینیک ، تنگستنجست

نیز میرود. به همین ترتیب در منطقۀ ویکادور یک کتلۀ حاوی منرال  منطقۀ یفتل جوار احجار گرانیت
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گرام طال در یک تن سنگ بوده  4,1و غیره تثبیت گردیده که دارای  های معدنی ارزینیک، سرب، مس

 [.5متر می رسد ] 350متر و طول آن تا  12,8تا  0,7شکل بین  و ضخامت این کتلۀ عدسیه

و در منطقۀ  ، جنوب واخدورهمچنین در بیشتر از هشت محل دگر در بدخشان از جمله در شرق درواز

[ که خود در بدخشان نرفته اند به استناد منابع 7کائی ]دیده شده. دانشمندان امری عالئمی از طال جرباشی

 (.2و  1روسی مناطق پیدایش طال را در نواحی غرب بدخشان تا پنجشیر نشانی کرده اند )نقشه های 

 در مورد معادن طالی افغانستان تحقیقات بسیار کم صورت گرفته. تحقیقاتی که در مناطق شمال پامیر

می باشند. لذا  طال دورۀ فرستیک حاملتان صورت گرفته، نشان می دهد که احجار در خاک تاجکس

 موجودیت طال در بین چنین احجار در افغانستان نیز از احتمال بدور نیست.

 

با گذشت ملیونها سال در مناطقی که تشکیل  هائی از رگه های دارندۀ طالبخش معادن طالی رسوبی :

توسط آبهای جاری انتقال یافته ، اند به صورت میخانیکی و یا زیر تأثیرات آب و هوا تخریب گردیده شده

و در نواحی فرو افتاده با سائر مواد ترسب کرده و معادن طالی رسوبی را بوجود آورده اند. این رسوبات 

معدن طالی رسوبی بیشتر در نواحی سرحدی بین والیت بدخشان و والیت تخار قرار دارند. چنانکه 

منطقۀ جازباشی که در بدخشان افتیده تا تخار ادامه پیدا می کند. با وجود آنکه عده ای ازین معادن طالی 

رسوبی در والیت تخار قرار دارند، با آنهم بخاطر وابستگی مناطق رسوبی با همدگر در اینجا اندکی 

مورد رسوبات صورت گرفته، تثبیت شده اند.  مورد مداقه قرار می گیرند. این معادن با تحقیقاتی که در

های مو می ریزند، دیده شده که از سنگطالی رسوبی در بین رسوبات بسیاری رودخانه هائیکه به آ

مختلف بوجود آمده و به دورۀ های مختلف جیولوجیک مربوط می باشند. تحقیقاتی که تا اکنون صورت 

اقتصادی  معادن طالی رسوبی حوزۀ آبگیر رودخانۀ پنج نشان می دهند که از جملۀ این رسوبات، ،گرفته

میباشد. " در مناطق مرکزی حوزۀ رودخانۀ پنج در هفت منطقۀ مختلف معادن طالی رسوبی تثبیت و 

ً استخراج گردیده که عبارتند از منطقۀ پنج، خسار و یک  ، منگلیبویسوردره، ، انجیر، نورآبهبعضا

بوجود آمده اند.  در محل سمتی منطقه ایکه نام ندارد. بزرگترین دانه های طالی رسوبی در درۀ پنج

 20رترنریکیلومتر عریض بوده و ترسبات آن از دورۀ کو 7تا  3کیلومتر طول داشته بین  28منطقۀ سمتی 

متر  5,25جوان میباشد. دو طبقه از ترسبات حوزۀ سمتی حامل طال اند. طبقۀ پائینی که ضخامت آن تا 

 18گرام طال در یک متر مکعب رسوبات میباشد. ضخامت طبقات باالئی بین  40تا  1,5میرسد دارای 

یک متر مکعب مواد  ملی گرام در 10تا  5متر نوسان کرده و مقدار طالی آن بطور اوسط بین  35تا 

ملی گرام در یک متر مکعب مواد رسوبی  900رسوبی میباشد که تراکم مطلقۀ آن بین چند ملی گرام تا 

متر ضخامت داشته مقدار  14تا  7می رسد. طبقات رسوبی در دره های خسار، نورآبه و انجیر بین 

وسان می کند. ضخامت ملی گرام در یک متر مکعب مواد رسوبی ن 19000تا  50طالی آنها بین 

متر بوده و کمتر تحقیق شده اند. مقدار طالی این رسوبات بین  3تا  1رسوبات حوزۀ آبگیر نورآبه بین 

ملی گرام در یک متر مکعب مواد رسوبی میرسد. ضخامت رسوبات حامل طال در منطقۀ  1000تا  760

ملی گرام در یک متر مکعب  2716ا ت 123متر تغییر کرده و مقدار طالی آن بین  2,5تا  1انجیر بین 

[ به استناد منابع روسی مقدار طالی منطقۀ انجیر، 7[. منابع امریکائی ]5مواد رسوبی تثبیت گردیده " ]

در  غاران همچنین در منطقۀ کیلوگرام تخمین زده اند. 437و  210، 155نورآبه و خسار را بالترتیب به 

 ه رودخانۀ پنجکه ب " که حرارت آب آن بلند است و در ناحیۀ شیخ بیگ شمههای " گرم چگذشته از ریگ

                                           
ً  2,5دورۀ کورترنری در  20  ملیون سال قبل آغاز گردیده و تا حال ادامه دارد. در این دوره احجار مختلفی، مخصوصا

 طبقات احجار رسوبی بوجود آمده اند.
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در گذشته ها طالی  [. به همین ترتیب در شغنان8بدست آمده ] ی بسیار طالمی ریزد، توسط ریگ شوئ

 تیپهباختری افغانستان که از محلۀ طال ریخی حیرت انگیز دوره یونانوسرخ استخراج می شده. در آثار تا

در منطقۀ شبرغان بدست آمده، بسیار طال بکار رفته. احتمال زیاد دارد که این طال از بدخشان استحصال 

 شده باشد.

ر در کشور های افریقای جنوبی، استخراج می گردد که بیشت تن طال 1500در جهان ساالنه بیشتر از 

هزار تن طال استخراج  100و کانادا صورت میگیرد. در تاریخ بشر تا حال بیشتر از  فدراسیون روسیه

صورت گرفته و هنوز هم میگیرد که هردو ماده مذکور زهری  و سیانید شده که تجرید طال توسط سیماب

 تغییر در قوۀ جازبۀ نیز امکان پذیر است. اند. تجرید طال توسط

بسیار زیاد بوده و امکانات بکار گیری آن در تکنالوژی مدرن روز به روز افزایش  موارد استفاده از طال

می یابد. مهمترین مورد استفاده از طال ضرب سکه های طالئی و خشت طال بخاطر پشتوانۀ اسعاری 

بر این در وسائل مدرن  به وفرت بکار می رود. عالوه و گلوانیزاسیونبوده و در صنعت جواهرات 

تخنیکی، صنایع کیمیائی و طبابت دندان به صورت گسترده از طال استفاده صورت میگیرد. در سال 

در  18,6در صد آن در امور تکنالوژی و  53تن طال بکار رفته که  86,4تنها در صنایع المان  2008

 [.18صد آن دربخش زیورات میباشد ]

  

 : کمیابفلزات  - 3.1.2.6
 

و در المانی  Rare Earth Elements (REE)نادره که آنها را در انگلیسی  فلزاتیا  فلزات کمیاب

Seltenerdelemente (SEE)  نام لنتنیدهامی خوانند و در کیمیا به Lanthanide))  به یک می شوند یاد

گروپ از فلزات خاصی اطالق می گردد که دارای مشخصات شبیه همدگر بوده و در بعض خصوصیات 

فلز می گردد  15د. این گروپ عناصر در حقیقت شامل کننفزیکی و کیمیائی خود اندکی از هم فرق می 

، (Neody) ، نیودوم(Praseodym) ، پریزیودوم(Cerium) سیریوم (Lanthan) که عبارتند از لنتان

، (Gadolinium)گدولونیوم  ،(Europium) ، ایروپیوم(Samarium) زماریوم (Promethium) پرومیتیوم

 ، تولیوم(Erbium)، اربیوم (Holmium) ، هولمیوم(Dysprosium) ، دیسپریزیوم(Terbium) تربیوم

(Thulium)ایتربیوم ، (Ytterbium) و لوتیتیوم (Lutetium). لزات شباهت زیاد بعضاً دو فلز دگر که به این ف

 ( و سکاندیومYttrium) دارند، نیز جزء این گروپ محسوب می گردد که عبارتند از اوتریوم

(Scandium فلزات .)در صنایع کیمیائی، الکترونیک، تکنالوژی دفع اشعه و صنایع فلز،  کمیاب

عناصر نامبرده در موجودیت هوای تازه  میروند.مخصوصاً در صنعت الیاژ به صورت گسترده بکار 

ت میتوانند از یک طرف نسبت به سرعت تعامل کرده و در آب تا حدودی قابل حل میباشند. این فلزا

دخیل باشند و از جانب دگر منرالهای خاص  در ترکیب بعض منرالها های زیادی که با همدگر دارندشباهت

موم این فلزات منرالهای مشترک طبیعی خود را میسازند که خود را بسازند. در هر حال به صورت ع

 (.2و  1تجرید آنها از همدگر مشکل می باشد )تصاویر 

در صد منابع این فلزات در سطح جهان در چین تمرکز یافته چنانکه این مملکت با استفاده  50بیشتر از 

 ش صادرات تهدید کرده.ازین منابع کشور های صنعتی جهان را در تنگنا قرار داده و با کاه

این فلزات بیشتر در رگه های پگماتیت بوجود می آیند که این رگه ها در بدخشان به صورت وسیع، الکن 

[ که در افغانستان تحقیقات زیاد انجام داده اند 11] پراگنده تشکیل یافته اند. دو نفر از متخصصان روسی

بدخشان به مانند  گماتیت های دارندۀ فلزات کمیابپ در مورد پگماتیت های بدخشان چنین مینویسند : "
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لغمان بوجود آمده اند که به سمت  در رابطه با کتلۀ بسیار بزرگ و وسیع گرانیت پگماتیت های نورستان

 یک ادامه یافته اند.شمالشرق در فاصلۀ دهها تا صد ها کیلومتر به موازات ساختار های جیولوج

 

  

 [.10] لوتیتیوم کمیابفلز  : 2تصویر  [9] تولیوم کمیابفلز  : 1تصویر 
 

ادامه می  و پنج کیلو متر تا محل تقاطع رودخانۀ پامیر 400همچنان گرانیت های منطقۀ النگار در امتداد 

در مناطق لغمان، نورستان و بدخشان به صد ها  کمیابدارندۀ فلزات  پگماتیت هایعداد رگه های یابند. ت

قرار دارد  در بدخشان در اشکاشم کمیابدارندۀ فلزات  پگماتیت هایو هزاران رگه می رسد. کالنترین 

 پگماتیت هایوع کمربند کیلو متر عرض دارد. در مجم 35کیلومتر طول و  50که منطقۀ پیدایش آن 

پگماتیت کیلو متر می رسد.  150کیلومتر و در بدخشان به  400در نورستان به  کمیابدارندۀ فلزات 

، بوزانک، اشکاشم، شیوه 21در نواحی شمال غربی فیض آباد در منطقۀ تال کمیابدارندۀ فلزات  های

 " و شمال پامیر قرار دارند. جنوب جرم

فلزات در مواد معدنی  مقدار تراکم این چون و می شوند دیده پیگماتیتهمین در رگه های  کمیابفلزات 

 رگه های پگماتیکی احجار گرانیتیک [.413ص  5] میابد فزایشآن ااقتصادی  زیاد است، لذا اهمیت

 کمیابمتر طول دارند، نیز دارای فلزات  200تا  100متر ضخامت و بین  30بدخشان که  منطقۀ یفتل

، میباشند. عالوه برین درین ناحیه رگه های معدنی بزرگتری وجود دارند که دارای منرال های سپودومن

حوزۀ  21و بدخشان تا حال  . در نورستان[413 ص 5] میباشند و پیروکلور ، بریل، کولومبیتتنتال

کیلو متر میرسد، تثبیت شده که در هر کدام صد ها و هزارها  1500تا  10پگماتیت دار که طول آنها بین 

رگۀ وجود دارد که احتمال موجودیت مواد معدنی در آنها میرود. درین رگه ها منرالهای  [413 ص 5]

 را نیز حمل می کنند موجود میباشد.  کمیابدر ترکیب خود فلزات مختلفی که 

در ذیل  گنجایش ندارد، لذا کمیاباز اینکه در این نوشته امکان توضیح صدها مورد از بکار برد فلزات 

 به موارد استفادۀ یکی دو تا ازین فلزات به حیث مثال به صورت کوتاه بسنده می گردد.

ً  کمیابفلز این  : منیودو هائی با ترکیب نیودوم،  در مقناطیس در بسیاری امورات تخنیکی مخصوصا

برابر وزن خود را دوامدار حمل کرده میتوانند.  1300بکار میرود. این نوع مقناطیس ها تا  آهن و بورون

هائی بکار گرفته می شوند که باید ساحه های این نوع مقناطیس ها بیشتر در جا از همین سبب است که

کوچک ایجاد شود مثالً در توربینها و یا در موتور های بسیار مؤثر  کتلۀقوی مقناطیسی توسط یک 

بلندگوهای قوی، خالصه در تکنالوژی عالی یا تکنالوژی مدرن. همچنان نیودوم  برقی، در مکروفونها،

ای ساختن طیارات بکار میرود. با استخراج نیودوم یک تعداد در صنایع شیشه سازی و الیاژ مگنیزوم بر

                                           
 تال : حوزۀ فرو افتادۀ کوچک را گویند. 21
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-Nanoو  LEDرا دارند، نیز استخراج می گردد که از آنها  دگر که حیثیت طال کمیاباز عناصر 

Partikel  .ساخته می شود 

که در باال از  کمیابشامل گروپ فلزات  (Niob( و نیوب )Tantalگرچه فلزات تنتال ) : و نیوب تنتال

یکجا پیدا  کمیابآنها تذکر رفت نمی گردد، ولی از اینکه این دو فلز اخیرالذکر بصورت عموم با فلزات 

می شوند و ارزش اقتصادی همگون دارند، الزم می افتد که مطالب مختصری در مورد آنها نیز ارائه 

فلز از نظر خصوصیات کیمیائی و فزیکی با هم زیاد شباهت دارند، لذا در قرابت گردد. چون این دو 

، نیوب، تنتال و غیره معموالً کمیابهای معدنی منجمله فلزات مورد مطالعه قرار می گیرند. سنگ همدگر

 از ترکیب عناصر فلزی و غیر فلزی بوجود می آیند که در زیر میکرسکوپ به آسانی تمیز می گردند.

، تال بوزانک یافت شده اند. همچنان ، اشکاشم، کوکچهدر مناطق شیوه و تنتال الهای دارندۀ نیوبمنر

 ( است که این منرال در ترکیب2SnOیا ارزیر )کسیتریت  حوزۀ پگماتیت اشکاشم دارای منرال قلعی

 1تا  1,5نسبت  1( دارد که در آن ترکیب تنتال و نیوب 5O2Taدر صد تنتال اوکسید ) 5تا  2خود بین 

 [.5میرسد ] 2نسبت 

تن تنتال در سال تولید می گردد که از  1500یک فلز بسیار کمیاب است. در سراسر جهان حدود  تنتال

با عالوه کردن مقدار کم تنتال در فوالد مقاومت و سختی آن ملیارد ها عدد کاندنزاتور تولید می شود. 

های نوری قدرت انکسار نور به شدت باال میرود چنانکه  بد. با ترکیب تنتال در عدسیهاافزایش میفوالد 

در تلسکوپ های کیهانی و تکنالوژی امور طبی و کمره های برقی از آن استفاده می شود. عالوه بر این 

نتال کاندنزاتور های بسیار کوچک به اندازۀ دانۀ کوچک ریگ ساخته می شود که در تلفونهای از ت

موبایل و وسایل برقی بکار میرود. کاندنزاتور یک بخش ساختمانی وسائل برقیست که چارچ برقی را 

صیت را بسیار زود ذخیره کرده و دوباره آنرا به اختیار می گذارد. فلز کمیاب تنتال است که این خصو

به کاندنزاتور داده تا از یک جانب با اطمینان کامل چارچ برقی را ذخیره کرده و آنرا به دسترس بگذارد 

و از جانب دگر در جریان کار گرم نمی آید. با جابجائی تعداد زیاد کاندنزاتور ها در یک ساحۀ بسیار 

در تنتال را که از دانه های کوچک یک قدرت برقی بزرگ بوجود آمده میتواند. برای این منظور پو

باالی سطح نازکی جابجا می کنند که هر پارچۀ کوچک تنتال به ذات خود یک  ،بسیار میده ساخته شده

کاندنزاتور را تشکیل میدهد. دقیق همین خاصیت این فلز است که اهمیت آنرا بسیار باال برده. تنتال در 

سایل نوری و عدسیه ها، کمپیوتر های سیار، موتر ساختار های میکروچیپس، کامپیوتر، وسایل برقی، و

یاد می گردد.  های برقی و در صنایع هوائی و کیهانی نقش عمده ایفاء می کند که منرال معدنی آن کولتان

 (. 1.6)رجوع شود به فصل  های خونینی در افریقا گردیدهابت بخاطر تصاحب کولتان باعث جنگرق

سیاستگذاران صنایع مدرن و پیشرفته در سطح  کمیاببا در نظر داشت اهمیت فلزات  قابل تذکر است که

جهان به رقابت های خطرناکی دست زده اند. برندۀ این رقابت کشور هائی خواهند بود که به منابع معدنی 

علقین چنین کمپنی ها درین مخصوصاً به منابع فلزات مهم صنعتی دسترس داشته باشند. چنانکه یکی از مت

نوع مادۀ خام نیاز بود. امروز این رقم  12سال قبل به  20در  22[ : " برای تولید یک چپ2مورد گوید ]

ماده را تأمین  60نوع مادۀ خام باال رفته. این بدان معنی است که ما باید امکانات دسترس به این  60به 

ه قوت بطری حرکت می کنند، برای تلفونهای موبایل، نمائیم. بطور مثال برای تولید موتر هایکه ب

اسلحه و سیستم مقناطیس های قوی و صفحات هموار تلویزیون و کمپیوتر، دستگاه های شعاع ایکس، 

                                           
چپ کلمۀ انگلیسی بوده که جمع آن چپس میباشد و آن ورقۀ نازکی است که از مواد نیمه هادی برق یعنی از بلورهای  22

گردیده اند. از چپس ها در وسایل برقی مانند  ساخته شده که در آن سیستم های مختلف میکروالکترونیک جابجا سلیکون

 کمپیوتر، موبایل و غیره به صورت وسیع استفاده صورت می گیرد.
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، ، نیودوماز قبیل اتریوم، تنتالکمیاب های راهدار و غیره. تمامی این صنایع به مواد خامی مانند فلزات 

پروموتیوم نیاز دارند. در بسی موارد برای تولیدات فوق الذکر فقط یک چند ملی گرام محدود ازین فلزات 

 بکار است، لیکن بدون آنها در صنایع تکنالوژی مدرن کاری از پیش نمی رود. 

 

 فلزات متفرقه : - 4.1.2.6 
 

وجود دارد که فیصدی  معادن مس منطقۀ روشان و در شرق و شمال فیض آباد و در در جنوبغرب درواز

های معدنی را به نام کورچ یاد می کنند. همچنان در چهار گمس و آهن آنها بلند است. مردم منطقه سن

گردیده. سنگ مس دار تثبیت  و بایقره باال، گلیک، فورموراه منطقۀ دگر بدخشان یعنی در مناطق چسنودی

استخراج  مسنیز در گذشته  بدخشان چهل کاندر محلۀ  گر عالیم مس دیده شده.منطقۀ د 9گذشته ازین در 

، فوتور ، اشکاشم،و مناطق تال بوزانک، کوکچه شرق زیباک و جنوب گردیده. در حومۀ شرقی اشکاشم

دریافت شده. همچنان در پگماتیت های منطقۀ اشکاشم و تال بوزانک منرالهای  لیتیوم نوشاه، و دهقال

تثبیت  و روبیدیوم و در حوزۀ کوکچه منرالهای دارنۀ لیتیوم، قلعی، سیزیوم و بریلیوم دارندۀ لیتیوم، قلعی

پیدا می شوند. در  نیز در چندین منطقه منجمله در حوزۀ بویقره و جست [. منرالهای سرب7گردیده اند ]

( در رگه های معدنی قرار گرفته که این Zinnober) یعنی سینوبر منطقۀ درواز منرال حامل سیماب

 ، دکیت و کلسیتد و با منرال های کورتسنمتر طول میباش 1000متر ضخامت و  15رگه ها دارای 

 [. 5در صد میرسد ] 1یکجا پیدا شده و مقدار سیماب آن به 

 

 معادن نیمه فلزی : - 2.2.6
 

می گردد که نیمه خصوصیات فلزات و نیم باقی مشخصات غیر فلزات  عناصریاین گروپ شامل آن 

. تنها در مورد پیدایش معادن ، تلوریوم و انتیمونیوم، ارزینیک، سلیکن، جرمانیومرا دارند، مانند بورون

سخن رفته. همچنین  ، قره جلگه، دهقالبولو، فوتور ، چسنودی، اشکاشم، کوکچههانتیمونیوم در منطقۀ شیو

[. چون در مورد پیدایش این 5غرب بدخشان میرود ]ش معادن انتیمونیوم در حوزۀ جنوباحتمال پیدای

ر بدخشان تحقیقاتی صورت نگرفته، لذا معلومات بیشتر بدسترس نمی باشد. نا گفته نماند که از فلزات د

است. بطور مثال  نظر اقتصادی اهمیت نیمه فلزات که فلزات صنعتی نیز خوانده می شوند باال تر از نفت

عبور دهد مثل آنکه نور قابل جرمانیوم که درخشش نقره ئی دارد، میتواند نور ماتحت قرمز را از خود 

" بکار  وسایل شب دید های جرمانیم در" دید از شیشۀ عینک بگذرد. از همین سبب است که عدسیه

میرود. با استفاده ازین شیشه میتوان در شب تاریک همه چیز را دید. عالوه از استفادۀ نظامی این فلز 

ساخته می شوند و در میکرو پروسسورهای قوی  شه ئی، بوتل های آب که از پالستیکدر فایبر های شی

نسواری نیز  و یا ذغال سنگ بکار میرود. جرمانیوم معموالً به تراکم بسیار پائین در بین منرالهای جست

کستر ذغال سنگ نسواری تجرید می نمایند. آگاهان پیش پیدا می شود چنانکه در چین این ماده را از خا

ضرورت به جرمانیوم در تکنالوژی پیشرفته هشت برابر بیشتر می  2030بینی کرده اند که تا سال 

 گردد.

 

 معادن غیر فلزی : - 3.2.6
 

، ورساین معادن شامل آن منرالهائی می گردند که در ترکیب آنها عناصر غیر فلزی دخیل اند مانند فاسف

حدود  و غیره. سلفر در چندین منطقۀ بدخشان پیدا می شود از جمله در منطقۀ سنگلیچ ، گرافیتسلفر
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سلفر استخراج می شده که تا  [. در گذشته ها در منطقۀ زیباک7هزار تن سلفر تخمین گردیده ] 250

و در  جر تا شیوهن ترتیب در مناطق سیاه تجارت آن رواج داشت. به همی و واخان یض آباد، چترالف

(. گذشته ازین عالئم سلفر در چند منطقۀ 8سلفر استخراج می شده ) " درۀ وردوج گاو گردشت منطقۀ "

 دگر بدخشان نیز دیده شده.

، آقدره و استرومبی بدخشان قرار دارند. تنها ذخائر گرافیت منطقۀ در مناطق سنگلیچ معادن گرافیت

تن و ذخائر احتمالی مجموع معادن گرافیت  5000[ به 7سنگلیچ را امریکائی ها از قول منابع روسی ]

 بدخشان را در حدود یک ملیون تن تخمین کرده اند.

در صد  85را تشکیل می دهد. تا حدود مهم پنجمین مادۀ خام  و نفت مانند نمک، آهک، ذغال سنگ سلفر

سلفر استخراج شده برای تولید تیزاب سلفر یا تیزاب گوگرد بکار میرود. از سلفر در امور نظامی مثالً 

یه، انفجاریه و همچنین در صنعت و تخنیک در صد ها مورد استفاده می برای تولید باروت، مواد انفالق

 شود.

، وسائل مثالً برای تولید الکترودها ،نیز در صنعت و تخنیک استفادۀ گسترده صورت می گیرد از گرافیت

 .ضد سوختن، ریکتورهای اتومی، قلم پنسل، بحیث نیمه هادی برق و غیره

 

 های قیمتی یا احجار کریمه : منرالمعادن  - 4.2.6
 

های قیمتی که در بدخشان پیدا می شوند قابل بحث سنگمنرال ها و نام احجار کریمه عدۀ زیادی از تحت 

 باشد اکتفاء می گردد. و الجورد 23اند. الکن درین نوشته صرف به دو تای آنها که یاقوت

  

 و لعل : یاقوت - 1.4.2.6
  

و  که بین شغنان این منرال ها در مناطق مختلف بدخشان پیدا می شوند، بطور مثال در منطقۀ غاران

نیز وجود دارد. در گذشته ها ازین  الجورد ،موقعیت دارد. در مناطق ذکر شده عالوه بر یاقوت اشکاشم

 بار شهر محل یاقوت استخراج شده که باعث شهرت و ثروت آن منطقه گردیده بود. همچنین از ناحیت "

وت بدست نیز یاق [. به همین ترتیب از مناطق نزدیک به آب پنج8" در گذشته یاقوت استخراج شده ]

 پولو میرود که از معادن یاقوت آن مارکو راهی بطرف شغنان و درۀ پنج آمده. بطرف شرق جهیل شیوه

در جریان سفر خود نیز دیدن کرده. مخصوصاً در درۀ غران )یعنی مغاره یا معدن( که اینک تونل های 

بار شدۀ آن زیاد به چشم می خورند. ر کرده شده و توته و پارچه های یاقوت سوخته در سنگریزه های انپ  

کیلومتری جنوب منطقۀ خاروق در جوار رودخانۀ پنج در تاجکستان قرار  47معدن لعل یا کوه لعل در 

ها و روسیۀ تزاری به امضاء رسید، جزء خاک که بین انگلیس 1897قرارداد سال  دارد که تا قبل از

معدن دومی لعل در امتداد پائینی رودخانۀ پنج در  افغانستان بود. این منطقه در جنوب شغنان افتیده.

 نزدیکی رودخانۀ شوردریا واقع شده. همچنین در نزدیکی دهانۀ رودخانۀ کوجه لیال در منطقۀ پامیر

رنگ و روشن یاقوت و لعل استخراج می شده. به همین ز هزار سال قبل منرالهای های سرخ بیشتر ا

 و شغنان نیز پیدا می شود. لعل در جرم ترتیب حدس زده شده که

                                           

 23
چونکه در گذشته ها وسایل تحقیقی و سیستم نامگذاری علمی منرال ها وجود نداشت، لذا در طول صد ها سال گذشته  

[. 12خشی و سائر یاقوت های بدخشان بر غلط به این نام مسمی گردیده اند ]( یعنی یاقوت بدbalas rubyبالس ) یاقوت

( مربوط می شوند. منرال Spinel) در واقع این جواهر قیمتی، یاقوت نبوده، بلکه به خانوادۀ منرال های گروپ سپینل

وادۀ منرالها زیاد نیست، زیرا یاقوت از های گروپ سپینل را در افغانستان به نام لعل می شناسند. فرق این هردو خان

اوکساید المونیوم و سپینل از اوکساید مگنیزیوم و المونیوم ساخته شده اند. چون سپینل سرخ رنگ را یاقوت خوانده اند، 

نام لذا اشتباهاً این نام مروج گردیده، در حالیکه یاقوت مربوط به خانوادۀ دگری از منرال ها می باشد. لیکن این اصالح 

 تغیری در ارزش این منرال ها نمی آورد.
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 و لعل بدخشی و نقش استعمار : اهمیت تاریخی یاقوت - 2.4.2.6
 

" )تصویر  یاقوت سیاه شهزاده ( و "3" )تصویر یاقوت تیمور زیبای بدخشی به نامهای " دو بلور یاقوت

( بسیار مشهور اند که ماجرا های زیادی را از سر گذشتانده و ارزش تاریخی دارند. این دو پارچه 4

یاقوت افغانی توسط انگریز ها به سرقت رفت و در پهلوی جواهرات دگر در موزیم ملی تاریخی آن 

 کشور محافظت می گردند. 

 

  

 [.12" ] خراج عالم " یا "ورتیم "یاقوت : 3تصویر 

  

 [. 12" ] سیاه شهزاده یاقوت " : 4تصویر 

  

 تاج شاهی در سر الیزابت دوم ملکۀ انگریز : 5تصویر 

[12.] 

 تاج شاهی انگریزدر  "سیاه شهزاده "یاقوت : 6تصویر 

 [12.]  
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که در کلکسیون جواهرات الیزابت دوم پادشاه  سرخ سپینل[ بزرگترین 12به قول یک محقق امریکائی ]

گرام( وزن دارد و به نام " خراج  60,5قیراط ) 352,5انگلستان جا دارد همین " یاقوت تیمور " است که 

(. این پارچۀ یاقوت 3سال در جهان شرق مشهور بود )تصویر  600" یاد می گردید و بیشتر از  عالم

هزار پارچه جواهرات تیمور که به نام " سلطان صاحب ق ران "  25یعنی " یاقوت تیمور " در بین 

را حمل میکرد. نام  مشهور شده بود، باالترین ارزش را داشت. تیمور در تاج پادشاهی خود این یاقوت

کمپنی انگلیسی  1851پادشاهانی که این یاقوت را بر سر گذاشته بودند در بین آن درج است. در سال 

هند شرقی این منرال را به ملکه انگریز " وکتوریا " تحفه داد. این منرال در یک واحد بوده و در باالی 

 1743شمسی مطابق  1153تاریخ آن  آن به زبان دری به رسم الخط عربی خطاطی صورت گرفته که

(. به قول محقق مذکور یکی دگر از یاقوتهای بدخشی و افسانوی " یاقوت سیاه 3میالدی میباشد )تـصویر 

گرام( وزن دارد، در پیشاپیش رواق تاج امپراتوری شاهی انگریز  32قیراط ) 170شهزاده " است که 

عل )سپینل( صیقل شده به رنگ سرخ تاریک می باشد )تاج ملکۀ انگلیس( جا بجا شده. این منرال یک ل

 (.4سانتی متر است )تصویر  5که شکل آن نا منظم بوده و طول آن 

و لعل بدخشان مزین گردیده اند که از شرح  در دامن تاریخ تاج شاهی شاهان متعدد دگر نیز با یاقوت

 مزید آن در این رساله صرف نظر می شود. 

بدخشان در طول بیشتر از دو هزار سال اسناد و معلوماتی ثبت شده که در اثر  عل یا یاقوتدر مورد ل

[ از آن چنین یادآوری شده : " در معابد بودائی کابل در قرن اول قبل از میالد لعل 12محقق نامبرده ]

دسی ازین منرال تذکر داده بدخشی بکار رفته و در هزار سال قبل در آثار دانشمندان عرب مانند المق

از لعل بدخشان  13در قرن  شده. البیرونی نیز در آثار خود از لعل بدخشان نام برده و مارکو پولو

نوشته که : " یاقوت بدخشی نام خود را از بدخشان گرفته. " در  14در قرن  توصیف نموده. ابن بطوطه

که تاج بابرشاه را بر سر نهاد، برای شاه طهماسب پارچه های الماس با صد ها یاقوت  همایون 16قرن 

نوشت که :  1867یکی از اراکین هندی در یکی از آثار خود در سال  بدخشی تحفه داد. پاندیت مانفول

این طرف باالی آن کار صورت نمی گیرد، قرار دارند و از بیست سال به  "معادن یاقوت در اشکاشم

مختلف اند مانند  این معادن دارای شش رنگ یاقوت زیرا کسی نیست که برای کارگران مزد بپردازد.

درین خصوص در فرهنگ عمید چنین آمده : " نوع "  ، سبز، سفید، زرد، بنفش و گالبی.یاقوت سرخ

ت بعد از الماس از بهترین احجار کریمه است و هرچه بزرگتر و خوشرنگتر باشد سرخ و شفاف یاقو

گرانبهاتر است. یاقوت رمانی به یاقوت درشت و سرخ رنگ که شبیه دانۀ انار است اطالق می گردد." 

سروده اند نیز گویند. در مورد لعل بدخشان عرفای زیادی شعر  نوعی از یاقوت سرخ گهربار را بیجاده

 سه مثال آن در زیر اشاره می گردد :که به 

 شاعر نامدار عصر غزنویان گوید : سنائی غزنوی •

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن  سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

 

همچنان زنده یاد محمد هاشم زمانی، شاعر معاصر و شخصیت مبارز، آزادیخواه و نامدار کشور  •

 : سرود

 خـشــان تــه رســویاللـــونـه ســره نـا یـابـه بـد سور الل د بدخشان " زمانی " نسته ستا جهان کی

 

 عارفی دگر گوید : •

 دور است بدخشان ز تالش یمنی ها جان کند عقیق از هوس لعل تو لیکن
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 : الجورد - 3.4.2.6
 

ت دارد تا به یک منرال، زیرا در ترکیب سنگ الجورد به صورت به سنگ شباه بیشتر الجورد گرچه

و غیره نیز وجود دارد. با آنهم نظر به اهمیت و قیمت آن  ، کلسایت، پایرایتعموم منرالهای السورایت

در بین  کوکچهزیر نام منرال های کریمه مورد بحث قرار میگیرد. الجورد در مناطق علیای دریای 

چنانکه  متعددی تشکیل گردیده، سلسله ای از احجار کاربوناتیک و االسکیت گرانیتیک بصورت رگه ها

پیدا می شود.  و جرم ، رباط بوله، کوه مدان، درۀ استرومبی، لغاران، شوکه، چیالکدر مناطق سرسنگ

معادن الجورد کشور که در سطح جهان مشهور اند مورد مطالعات جیالوجست ها و منرالوجست ها قرار 

ی احجار ماحول کتله ها گرفته اند. این مطالعات نشان می دهند که با صعود کتلۀ بزرگ االسکیت گرانیت

ها ساخته شده، شکسته و در نقاط تماس این احجار کاربوناتی با گرانیت  آن که از مرمرها و دولومیت

با منرالهای متعدد منجمله الجورد ساخته شده اند. طول این زون با احجار اسکارن  ها احجار نوع اسکارن

متر میباشد و مقدار الجورد  4تا  0,6متر و ضخامت آن بین  450اعظم  متر و بصورت 120تا  20بین 

نیز با الجورد  یتایت، هماتات، مگنایت، مولبدیندر صد میرسد. بعض منرالهای دگر مانند گرافیت 15آن تا 

 هاو انواع ابرک ای دگری مانند بریلساخته شده اند. در پگماتیت های همجوار این کتله های معدنی منراله

 تشکیل گردیده اند.  و فلوگوپیت مانند موسکویت
 

  

)دست راست باال( تا  1درجه  سنگ الجورد : 7تصویر 

[. در باالی سنگ سپید کالن 12دست چپ باال ] 5درجه 

 ک کرستل الجورد رشد کرده. ی

 در بین سنگ کورتس کریستل الجورد : 8تصویر 

که بزرگی آن به  از منطقۀ سالک والیت نورستان

 [.14سانتی متر میرسد ] 2در  2,5در  3,5
 

 های آبی روشن تا آبی تاریک الجورد یان کتله ها و عدسیهو رباط پا درچندین منطقه بین کران و منجان

( با رنگ طالئی 2FeS) یا سلفاید آهن [. منرال های پایرایت12دیده می شود ] در بین طبقات وسیع مرمر

در بین الجورد تشکیل شده اند. منرال پایرایت در قدیم االیام  بصورت دانه های بسیار باریک و میده

 جزء زیبائی الجورد پنداشته می شد و ارزش آن را باال میبرد. در افغانستان مردم این منرال را با طال

باشد. الجورد به رنگ تشکیل شده می به اشتباه می گیرند. الجورد به رنگ نیلی بیشتر از منرال السوریت

[. این 12( یاد مینمایند ]Afghanite) آبی تیره را در علم منرالوجی به حرمت افغانستان به نام افگانیت

منرال به رنگهای آبی، آبی مایل به سبز، آبی مایل به ارغوانی پیدا می شود که رنگ نیلی آن مرغوبتر 

در ترکیب منرال های الجورد بیشتر باشد، به همان اندازه رنگ آن تیره تر  است. هر قدر مقدار سلفر
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ً تا  کیلوگرام میرسد، غیر متجانس اند، در  100میباشد. پارچه های کالن الجورد که وزن آنها بعضا

 [.13کیلوگرام نسبتاً متجانس میباشند ] 10حالیکه پارچه های کوچکتر آن تا 

در قره  بوزانک، بسموت در تال ، بریلیومدر ده رارار منرالهای زمرد ،ردعالوه بر الجودر بدخشان 

تثبیت  ، درۀ وسودر منطقۀ مندوغول در مندانشه، و کورتس در رباط پایان، تورمالین ، کلسیتجلگه

 . همحل دگر نیز دیده شد پنجآن در  و عالئم گردیده

 

 افغانی : اهمیت تاریخی الجورد - 1.3.4.2.6
 

ونان، فارس، مصر، هند و چین صادر های کهن گیتی چون یافغانی در اعصار گذشته به مدنیت الجورد

سال به این طرف  6500ها بر می آید، الجورد بدخشان از جائیکه از آثار تاریخی این مدنیتمی شد. تا 

های جهان این اولین معدن الجورد است که استخرج از آن [. در تاریخ مدنیت12ج می گردید ]استخرا

هرام مصر در منطقۀ داشور شاهد بال منازع تجارت [. پیدا شدن الجورد افغانی در ا15صورت گرفته ]

کیلو متر صورت می گرفت  3220سال قبل می باشد که در یک فاصلۀ  4400بین افغانستان و مصر در 

(. هیچ سنگی به ارزش مراجعه گردد 2فصل در  2و  1و ارزش الجورد را نشان می دهد )به تصاویر 

این سنگ نزد مصریان قدیم مقدس پنداشته می شد.  سنگ الجورد به فروش نمی رسید، مخصوصاً که

وجود مرا پیش خود  چنانکه روحانیون مصر در ادعیه و اوراد نزد خدایان خود چنین می خواندند : "

[. در ازمنۀ قدیم قیمت الجورد باالتر 51ص  12مثل الجورد نفیس بگردان و مانند الجورد مطهر کن!" ]

)فرعونه  در بین تحایفی جا داشت که برای فراعنۀ مصر داده می شد. کلیوپاترا بوده و از قیمت طال

سال قبل ار میالد زمامدار مصر بود( با پودر الجورد سایۀ چشمانش را بر رخسارش  50مصر که در 

ف جداکانۀ نقش می بست. چون الجورد بسیار مهم پنداشته می شد، لذا مصریان قدیم برای الجورد حرو

 آفریدند. در هیروغلیف

بدخشان دیدن کرده و به شهرت آن افزوده و آنرا گسترش  از ساحۀ استخراج الجورد اسکندر مقدونی

اکی سال قبل از میالد مسیح در چین مشهور بود و در صنعت حک 800داد. همچنان الجورد افغانی در 

عیسوی به منظور پیدا کردن راه های تجارتی از طریق  1273که در سال  پولو بکار میرفت. مارکو

های بدخشان الجورد بدخشان چنین نوشت : " کوهآسیای میانه و بدخشان به چین سفر کرد، در مورد 

نگ جهان میباشد. " یکی از رگۀ های الجورد دارد و این سنگی است به رنگ آبی که مرغوبترین س

افسران بحری انگلستان که جان وود نام دارد و در مناطق شرق هند صاحب قدرت بود نیز در سال 

 از معدن الجورد بدخشان دیدن کرده.  1837

و  اعالی افغانی در شکل فیل کار شده بود که انگلیس ها آنرا از افغانستان دزدیده یک نمونۀ از الجورد

در پایان سفر  در موزیم منرالوجی اکادمی ساینس خود به نمایش گذاشته بودند. اعلیحضرت امان هللا خان

این نمونه را از طریق اتحاد شوروی آن زمان با خود به افغانستان  1928مشهورش از اروپا در سال 

د بازگرداند که متأسفانه پسانتر به سرقت رفت واپس آورده و به مرکز والیت بدخشان در شهر فیض آبا

های مختلف انها، روسها و امریکائیها به نامو کسی سراغش را ندارد. در قرن بیست فرانسوی ها، الم

 در ساحۀ این معدن کار و در امور آن مداخله کردند. 
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 : گرانچپاولبدخشان در زیر سیطرۀ  معادن الجورد - 2.3.4.2.6
 

تا سالهای قبل از جنگ وزارت معادن و صنایع افغانستان از معادن سر سنگ بدخشان حدود ده تن 

 در یک سال استخراج می کرد. برای کنترول نرخ الجورد در بازار های بین المللی صرف پنج الجورد

ی شد. اعضای خاندان سلطنتی هر وقتی تن آن بفروش میرسید و متباقی آن بداخل ارگ شاهی ذخیره م

میل دستبرد به ذخائر الجورد می داشت، تحویلدار الجورد را که ودود خان نام داشت بحضور خواسته، 

امر می کردند تا دروازۀ تحویلخانه را باز کند. آنگاه به هر اندازۀ که میل شان می بود پارچه های 

قید و شرط به سفر های تفریحی به اروپا و امریکا می مرغوب و خوشرنگ را گلچین نموده بدون کدام 

 بردند. در میدان هوائی کسی جرأت نداشت که آنها را پرسان و یا تالشی نماید.

افتید که با استخراج غیر فنی و چپاولگران با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان این معادن بدست 

کرد و  وارد عظیم و جبران نا پذیری را به رگه های معدنی الجورد های علمی زیانهای دور از شیوه

[ به شرح آن 55ص  12اینک اندکی از قول یک دانشمند امریکائی ] این روند هنوز ادامه دارد که

 پرداخته می شود.

حفر گردیده که در سقف  متر 46یک تعداد مغاره هائی به بلندی  " در ساحۀ استخراج معدن سرسنگ

 های غیر فنی استخراج الجورد آنها دود چرک و غلیظ نشسته و شیوۀ استخراج آنرا نشان می دهد. شیوه

 به دو صورت انجام میگیرد:

در سالهای نخستین جنگ بر ضد اتحاد شوروی سابق، بداخل معدن آتش عظیم بر می افروختند تا  اول :

ملیۀ داغ آیند. آنگاه بروی این کتله های داغ شده آب سرد می زدند که در نتیجۀ ع های حامل الجوردنگس

ها را می شدند. آنگاه با گرز و چکش سنگها از هم شکسته و پراگنده فزیکی انبساط و انقباض، سنگ

ها و احجار  فروزی به روی مرمرشکستانده و الجورد را از سنگ جدا می کردند. به خاطر همین آتش ا

 آهکی که چون شیر سپید اند، یک پرده دود سیاه غلیظ و چرک نشسته.

ها از دینامیت استفاده ز آن تا امروز برای شکستاندن سنگدر جریان سالهای بعد از جنگ و بعد ا دوم :

و اندازه گیری فنی انجام می شود، صورت می گیرد. مقدار بکار برد دینامیت نه بر اساس کدام محاسبه 

گرانی چپاولبلکه کوشش می نمایند که هر چه بیشتر دینامیت بکار رود تا بدنۀ کالنتری از کوه پرانده شود. 

، از مقدار بیشتر دینامیت و از انواع مخربتر آن دگراناز نیروی بیشتر برخوردارند در مقایسه با  که

ت کارگران و منرالهای معدنی اصالً مورد توجه آنها قرار استفاده می کنند. در هر صورت محافظ

 " نمیگیرد.

صدمه دیده و ارزش آنها کاهش می  بر اثر هردو شیوۀ غیر علمی و غیر فنی نه تنها مقادیر زیاد الجورد

ن الجورد که معاد گرانچپاولیابد، بلکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر معادن نیز وارد گردیده. چون 

را تصاحب کرده اند، خصوصیات الجورد و ارزش منرالهای سازندۀ آنرا نمی دانند، لذا زیانهای وارده 

گسترگی بیشتر پیدا می کند. از بهر مثال کریستل )بلور( های الجورد در طبیعت بسیار به ندرت ساخته 

ی و تناظر خاص دارند، یک می شوند. این کریستلها که دارای َرخهای واضح بوده، اشکال منظم هندس

 (. 8شهکار طبیعت بوده، بسیار ارزشمند اند )تصویر 

و غیره بسیار  ، کورتسست که اینها باالی احجار مادر، مانند مرمراهمیت این کریستل ها یکی در این

که ملیونها سال را در  بطی رشد می کنند و معلومات علمی جالبی را در عرض یک مدت بسیار طوالنی

بر میگیرد، در خود حمل می نمایند. این معلومات حقایقی را از پرده برون می اندازد که در تفحص و 

بصورت خاص و در تشریح اوضاع و  اکتشاف معادن نهان، در توضیح چگونگی ایجاد معادن الجورد
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برخوردارند. ازین جهت این کریستل ها نباید احوال جیولوجیک منطقه بصورت عام از اهمیت خاصی 

جدا ساخته شوند. در غیر آن درک آن همه مسایل علمی نا ممکن  ،از احجاری که باالی آن رشد یافته اند

می گردد. گذشته ازین دوستداران منرالها در کشور های پیشرفتۀ جهان و محققان امور منرالوجی که 

کریستل هائی که باالی احجار مادر قرار دارند، پول فراوان می  این مسأله را درک می کنند، به همچو

پردازند. لیکن قاچقبران الجورد برای اینکه بار قاچاق آنها تا پاکستان سبکتر شود، پارچه های الجورد 

را از سنگ مادری آن جدا کرده و تنها منرال آنرا به نرخ الجورد عادی بفروش میرسانند. به این ترتیب 

در جریان استخراج غیر فنی، این پارچه ها از هم پاشیده و تخریب می شوند، بلکه آنهائیکه در نه تنها 

 این جریان تخریب نشده باشند، نیز ارزش اصلی خود را می بازند.

ها بار گردیده، الر به فروش رسیده، آنگاه بر اسپد 100درجه اول در باالی معدن به  یک کیلوگرام الجورد

و  متر ارتفاع دارد بطرف گرم چشمه 4930که  از طریق کوتل دوراه معموالً از طریق شرق اسکازر

بفروش  انتقال یافته و در بازار های پاکستان مخصوصاً در پشاور در مالگه مندوی از آنجا به چترال

در صد تکس  20[. قبل از ورود به چترال در منطقۀ گرم چشمه دولت پاکستان از این متاع 12میرسد ]

دالر بفروش  300میگرفت. قاچاقبران الجورد در پاکستان یک کیلو گرام الجورد درجه یک را در بدل 

ار دست بدست شد، به میرساندند. آنگاه الجورد افغانی که بین قاچاقبران و مافیای جواهرات چندین ب

 بازار های اروپا، امریکای شمالی و کشور های عربی سرازیر گردیده به قیمت گزاف بفروش میرسد.

 در سالهای قبل از تجاوز اتحاد شوروی سابق وزارت معادن و صنایع افغانستان یک کیلوگرام الجورد

مالیات صادرات در افغانستان و واردات در  دالر به فروش میرساند که 1300درجه یک را در بدل 

کشور وارد کننده به آن عالوه می گردید. این منرال در وزارت معادن و صنایع نظر به موجودیت مواد 

، درجه بندی می شد. الجوردی که مواد اضافی نداشت، الجورد درجه یک 10اضافی تا الجورد درجه 

ن می گردید به همین ترتیب یه حیث الجورد درجه دو تعیو اگر تا ده در صد مواد اضافی می داشت، ب

در سالهای جنگ مقدار تا الجورد درجه ده که بیشتر در تعمیر و ساختمانهای لوکس بکار میرفت. چون 

قیمت لذا ، گرددو هنوز هم می  گردیدبدون در نظر گرفتن تقاضا استخراج و عرضه می زیاد الجورد

بدین ترتیب استخراج بی رویه و غیر فنی الجورد خسارات . هی پائین آمدالجورد در بازار های بین الملل

جبران ناپذیری را بر معادن الجورد بدخشان وارد آورده و به شهرت آن در بازار های بین المللی نیز 

 از جانب دگر دولت " حزب دیموکراتیک خلق افغانستانضربات سنگین و جبران ناپذیری وارد کرده. 

الجورد را که مقدار آن به صد ها تن می رسید و در طول پنجاه سال استخراج و در ارگ  ذخائر عظیم" 

به اصطالح مردم " به نرخ کاه ماش " باالی اتحاد شوروی  1980سلطنتی محافظت می شد در اوائل دهۀ 

 شرح آن مقالۀ جداگانه می خواهد. سابق بفروش رسانید که

 

 معادن نمک : - 5.2.6
 

کیلو متر است و بداخل آمو قرار دارد  16که طول این جزیره  طعام در جزیرۀ درقدنمک  یک معدن  

هم یاد می گردد. در مورد این معدن معلومات  و اورتوغی تثبیت گردیده. این جزیره به نام ینگی قلعه

در شمال در نقاط مختلف بدخشان پیدا می شوند. چنانکه بیشتر بدسترس نمی باشد. سائر نمکهای کیمیائی 

متر دیده  40متر و طول  12تا  10یک رگۀ معدنی مرکب از کلسایت و فلورایت به عرض  فیض آباد

نیز وجود دارد از جمله نقره در ترکیب سلفر شامل  شده که برعالوۀ فلورایت منرالهائی با ترکیب سلفر

و  همچنین در جنوب واخدور گرام در یک تن تثبیت گردیده. 67,7ر نقرۀ آن تا حدود می باشد که مقدا
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نیز فلورایت دیده شده. در مورد نمکهای سائر عناصر کیمیائی در بدخشان معلومات  سنگشرق سر

 مستند بدسترس قرار ندارد.

  

 معادن سنگهای تعمیراتی : - 6.2.6
 

 سنگهای تعمیراتی و تزئینی : - 1.6.2.6
 

، آهک و غیره از زمانه های بسیار دور ، سلیت، مرمر، سنگ خارااز قبیل ریگسنگها این نوع سنگها

ن به وفرت پیدا ا در بدخشارفته اند. انواع مختلف این سنگهدر مناطق متمدن گیتی در ساختمانها بکار 

قرار دارد مشهور است. معدن مرمر بینی  می شوند که از جمله معادن مرمر آن که در منطقۀ بینی کامه

کیلو متر مربع در نزدیکیهای سرحد تاجکستان در شمال بدخشان قرار گرفته و  2کامه در یک ساحۀ 

غیرات در خصوصیات فزیکی این سنگها از قبیل رنگ [. ت7ملیارد تن تخمین گردیده ] 1,3ذخائر آن به 

و اندازۀ دانه ها، مسامات، جالیش و غیره باعث آن گردیده که انواع متعدد سنگهای تعمیراتی و تزئینی 

های سفید، زرد، سرخ و سبز وجود دارد مثال در رابطه با مرمر که به رنگاز هم متمائز گردند. بطور 

ی سنگ شاه مقصود داشته باشند، بسیار مرغوب و زینتی اند. سنگها و مرمر هائیکه در ترکیب خود

های زیادی را از سر گذشتانده اند انواع سنگهای تعمیراتی و تزئینی متحولۀ بدخشان که فشار و حرارت

 مرغوب را میسازند.

 کالنترین معادن سنگ آهک افغانستان در بدخشان موقعیت دارند چنانکه ذخائر بزرگ این معادن در

باال، سبز و بکونوی تثبیت گردیده اند. معادن سنگ آهک منطقۀ جمارچی در یک ساحۀ  منطقۀ جمارچی

کیلو متر مربع قرار دارد که باریکدانه و سخت بوده و به صورت ورقه های صخیم از هم جدا می  6

دارد. ذخائر سنگ آهک شوند. این سنگ هم در امور ساختمانی و هم برای تولید سمنت کیفیت خوب 

کیلومتر مربع را  3ملیون تن بالغ می گردد که یک ساحۀ  500بدخشان تنها در منطقه ای به نام سبز به 

موجودیت سنگ آهک ثابت شده  ، شینیفاغور، باکونویچ[. گذشتته ازین در مناطق غومی7احتوا می کند ]

بین این معادن آهک نرم نیز پیدا می شود. طبقات سنگ آهک منطقۀ باکونویچ، کوهی را به طول  که در

 چند ده کیلومتر تشکیل داده. منابع ذکر شده از اهمیت اقتصادی بزرگی برخوردار اند.

های مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته واد مهم تعمیراتی بوده که در بخشسنگ آهک یکی از م

، کود یمت آن پائین است. عالوه از مادۀ ساختمانی سنگ آهک را در صنایع سمنت، کاغذ، دواسازیو ق

 و غیره نیز بکار میبرند. کیمیائی، رنگ سازی، تصفیۀ شکر، فوالد سازی، پتروشیمی

 

 :ها جغله سنگها، سنگچلها و ریگ - 2.6.2.6
 

فراز و نشیب است، لذا در نتیجۀ تخریبات توسط قوه های طبیعی چون انبساط چون اراضی بدخشان پر 

سنگها از هم پارچه شده و توسط آبهای جاری انتقال  ،ر اثر تغییرات حرارت و یخبندیبو انقباض احجار 

و در مناطق فرو افتاده مترسب شده اند. لذا در مناطق مختلف بدخشان، مخصوصاً به امتداد خط سرحد 

ها و ریگها بوجود آمده اند. در گچلمعدن بزرگ جغله سنگها، سن 13و آمو  ر رودخانه های پنجو مسی

کیلو متر مربع احتمال پیدایش منابع بیشتر این مواد میرود. همچنان  4000این والیت در یک ساحۀ تقریباً 

، ، رواناک، مرغان دره، زنیف، زنگریا، وارث، غچ، مایمارمعادن ریگ و جغله در مناطق نوسی

از قول منابع روسی به [ 7وجود دارند. ذخائر این مواد را امریکائی ها ] ، کرنچ، شیوه، وارفاموری

 موجود است. ملیون متر مکعب تخمین کرده اند. معادن ریگ جهت تولید شیشه در منطقۀ شغنان 136
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 : یجو انکشاف تکنالوتحقیقات  - 3.6
 

ساحات پیدایش فلزات در مناطق مختلف بدخشان پراگنده بوده که تا هنوز تحقیق نشده اند، بطور مثال 

تنها در مناطق کم ارتفاع بدخشان تا حدود بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند.  ارندۀ طالرگه های د

کیلو متر  65تا  25 تقریبی کیلو متر و عرض 280 حدودکه دارای طول  مناطق بلند و حوزۀ واخان

تگیهای ف جیالوجیک و امتداد شکسمیباشد تحقیق نشده. درین منطقه احجار مختلف از دوره های مختل

که حرارت  های گسترده را ایجاب می کنند. موجودیت چشمه های آب گرممتعدد وجود دارد که بررسی

[ و کتله های 16متر از سطح زمین میرسد ] 1750درجۀ سانتی گرید و عمق آنها تا حدود  90آنها تا 

هاست که این  منطقه دلیل بر صعود کتله های مگماتیکی و تشکیل پگماتیت [ درین17] عظیم گرانیت

خود موجودیت رگه های بیشتر دارندۀ فلزات را میسر می گرداند. معادن طالی رسوبی تنها در قسمت 

مال های پایانی ترسبات رودخانه ها تحقیق و تثبیت گردیده اند. نظر به اوضاع و احوال جیالوجیک احت

در مورد  های وسطی و باالئی رودخانه های بدخشان و تخار میرود.بیشتر طال در قسمتقوی معادن 

هم تحقیقاتی صورت نگرفته. این مسئله شامل سنگهای  و سلفر معادن غیر فلزی به استثنای گرافیت

ت که تفحص در خصوص صنعتی مانند بیرایت، تلک، مگنیزیت و غیره نیز می گردد. لذا ضرورت اس

 لوجیک پیدایش معادن بیشتر را محتمل می داند.یاصورت گیرد، مخصوصاً که اوضاع ج این منابع نیز

در مورد احجار و منرال های کریمۀ بدخشان نتائیج تحقیقات مختصری در چند منطقۀ محدود وجود دارد. 

معلوماتی بدسترس میباشد، الکن در مورد  و درۀ سخی سرسنگ بگونۀ مثال در مورد معادن الجورد

چند محل دگر و  ، جرم، رباط بوله، کوه مدانۀ استرومبی، در، لغاران، شوکهمعادن الجورد چیالک

و تعداد  زمرد ، لعل، تورمالیناطالعاتی بدسترس قرار ندارد. این حقیقت در خصوص منرالهای یاقوت

ن نمکهای و دگر معاد تو فلوری یتدر مورد معادن کلس زیاد منرالهای قیمتی دگر نیز مصداق می یابد.

کیمیائی نیز معلومات نا چیزی در اختیار قرار دارد. در رابطه با پیدایش منابع جغله سنگها، سنگچلها و 

شوند. با در  ریگها الزم است که حوزه های فرو افتاده در رابطه با موجودیت این منابع نقشه برداری

زمینی بدخشان بصورت عمیق و زیر باید تأکید کرد که چون منابعها یک بار دگر نظرداشت این واقعیت

اصالً مورد  و پامیر همه جانبه تحقیق نشده اند، مخصوصاً در مناطق مرتفع و در سراسر حوزۀ واخان

مطالعه قرار نگرفته اند، الزم است که این مطالعات هر چه زودتر آغاز گردند، مخصوصاً که پیدایش 

 الیت بسیار محتمل بوده و دورنمای جالبی را به نمایش می گذارد.منابع بیشتر درین و

حاضر تذکر داده شد، منابع معدنی در انکشاف اقتصادی کشورها نقش  رسالهچنانکه در فصل اول 

نمایند و بدین منظور وسایل و وسایط سروی و استخراج معادن و تکنالوژی این سکتور  بزرگی ایفاء می

زمینی از اعماق بسیار زیاد به سطح ه و انکشاف می باشد که منابع زیروسعاقتصادی چنان در حال ت

زمین کشانیده شده و مورد استفاده قرار می گیرند. چون ضرورت جوامع بشری به مواد خام روزافزون 

های تراج آن ارتقاء یافته و به موفقیو جوی منابع معدنی و استخ گردیده، لذا تکنالوژی سروی جهت جست

فراوانی نائل آمده اند. یکی از دالئل روزافزون در ترقی این سکتور صنعتی در احتیاج و ضرورت 

د که مقدار مواد و منرالهائی که نکشور های صنعتی از مواد خام نهفته است. احصائیه ها نشان می ده

بدست آمده. در گذشته در نیم قرن گذشته استخراج شده، بیشتر از اندازه ایست که در سراسر تاریخ بشر 

معدنی زمانی قابل استخراج پنداشته می شدند که یا حجم همچو منابع طبیعی بزرگ و یا فیصدی  منابع

مواد معدنی آنها بلند میبود. درین صورت عملیۀ تجرید منرالهای مفید آنها از سائر اجزای احجار اقتصادی 
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ت آن مهیا گردیده که حتی معادن فقیر نیز مورد تلقی می شد. و اما امروز با پیشرفت تکنالوژی امکانا

 بهره برداری اقتصادی قرار گرفته می توانند. در این رابطه باید مفردات ذیل از هم متمایز گردند :
 

عده ای از منابع معدنی یا منرال ها بدون آنکه پروسه های تخنیکی و مراحل تعامالت کیمیائی  •

، ، فلوریت، یاقوتی اقتصادی اند، مانند منابع الجوردرا از سر بگذرانند، قابل بهره بردار

 نمکها و غیره.

برای تجرید برخی دگری از منابع معدنی پروسۀ بغرنج غنی سازی، ذوب و غیره باید طی  •

و غیره که اینها خود به ملزمات و  کمیاب، آهن، فلزات گردد، مانند منابع فلزی همچو طال

 ملحقات دگر نیازمند میباشند. 

برای بهره برداری اقتصادی از بعض منابع معدنی دگر، صرف شکل و ماهیت آنها باید تغیر  •

عت چینی سازی، کاشی سازی و و تحول نماید مانند منرال کاولین که به اثر حرارت در صن

بوجود می آید، لذا پیدایش آن در  ککاولین از احجار گرانیتی سازی بکار میرود. چون سفال

 به وفرت وجود دارد. سنگ خارایا  گرانیتبدخشان بسیار ممکن است، زیرا درین والیت 

تکنالوژی کیمیائی در دهه های اخیر به چنان سرعت انکشاف و توسعه یافته که بهره برداری  •

ع منابع معدنی را مهیا گردانیده. با استفاده از این تکنالوژی ها میتوان در افغانستان و از هر نو

را ت این منابع اقدام کرده، حاصل آنمنجمله در بدخشان به سروی، تثبیت و استخراج طویل المد

 در خدمت توده های مردم که از فقر، بیکاری و دربدری رنج می کشند قرار داد.

 

 انکشاف اقتصادی : معدنی در  نقش منابع - 4.6
 

منابع معدنی در امر انکشاف اقتصادی بدخشان از اهمیت بسزائی برخوردار است. بهره برداری نقش 

ازین منابع میتواند در امر نوسازی و بهسازی و بطور کل در جهت بهبود اوضاع اقتصادی این والیت 

با در نظرداشت منافع ملی افغانستان، اسعار بکار روند. با استخراج، تولید و فروش مناسب این مواد 

بدست می آید که خود آهنگ رشد اقتصادی کشور، منجمله ازین والیت را به مثابۀ پیکری از یک 

 افغانستان واحد تسریع می بخشد. 

چون از یک جانب پروژۀ ذوب آهن سرمایه گذاری های بسیار گسترده می طلبد و از جانب دگر هنوز 

که برای ذوب فلز ضرور  یر بزرگ سنگ آهن کشف نگردیده اند و معادن ذغال سنگدر بدخشان مقاد

 و جو گردد. است، از بدخشان دور افتیده اند، لذا ایجاب می نماید تا درین رابطه امکانات دگری جست

ه های متعدد کوچک و متوسط را در نقاط مختلف بدخشان ایجاب طرح پروژ موجودیت معادن طال

مینماید. چون معادن طالی رسوبی در والیت های بدخشان و تخار بهم پیوسته اند، لذا طرح چنین پروژه 

ها نباید در چوکات این یا آن والیت محدود گردد. با استخراج طال زمینۀ خوب برای ایجاد کار و بدست 

 آوردن اسعار مهیا می گردد.

که قیمت آنها در بازار های بین المللی نظر به اهمیت آنها در تکنالوژی روز به  بکمیاهمچنان فلزات 

د. موجودیت چنین فلزات در رگه های معدنی نروز افزایش میابد، منابع قابل مالحظۀ محسوب می گرد

و کنر تا بدخشان میرسند،  ها که بصورت پراگنده از لغمان آغاز گردیده با گذر از نورستان پگماتیت

بسیار در خور توجه اند. قبل از آنکه طرحی برای بهر برداری ازین منابع صورت گیرد باید تحقیقات 

گسترده در سراسر والیات متذکره صورت پذیرد تا بر اساس آن جوانب اقتصادی چنین پروژه هائی با 
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مودن بازار های خوب سنجیده شود. چون منرالهای طرح بهره برداری مشترک، اشتغال مردم و پیدا ن

های بدخشان پیدا می شوند، بنابران اهمیت اقتصادی  با تراکم زیاد در پگماتیت کمیابدارندۀ فلزات 

دارند. تعداد زیاد رگه های دارندۀ فلزات می تواند استخراج و در آینده صنایع این والیت را رشد دهند. 

ر پیشرفت تکنالوژی و ضروریات جامعۀ بشری پیوسته در حال افت و خیز چون ارزش منابع معدنی بناب

 کاسته شود، باید این منابع مورد بهره برداری قرار گیرند. کمیاباست، لذا قبل از آنکه از ارزش فلزات 

به همین ترتیب باقی فلزاتی که در باال از آنها یادآوری گردید جایگاه و ارزش خاص خود را داشته و در 

ر انکشاف اقتصادی بدخشان به نحوی نقش ارزنده ایفاء می کنند. معادن نیمه فلزی چون سلیکن، ام

 کمیابحائز اهمیت میباشند. چون فلزات  کمیاب، تلوریوم، انتیمون نیز مانند فلزات ارزنیک، جرمانیوم

 ذا تحقیق، سروی و استخراج آنها همزمان صورت میگیرد.معموالً در ترکیبات نیمه فلزات دخیل اند، ل

که در مناطق مختلف بدخشان به صورت پراگنده افتیده و موجودیت رگه های معدنی  معادن لعل و یاقوت

بیشتر انتظار برده می شود، میتوانند در انکشاف صنایع محلی در بخش صیقل و برش بلورات مدد 

اد بدخشان اثر مثبت بگذارند. لذا الزم است تا مناطق مختلف این والیت تحقیق و نقشه برسانند و در اقتص

اص تفحص و برداری شده و امکانات استفاده از آن مورد مطالعه قرار گیرد. درین رابطه متود های خ

اساس آن حوزه های دارندۀ این منرال ها تشخیص شده میتوانند. در هر  اکتشاف موجود است که بر

های فنی صورت گیرد، تا از ضیاع آن جلوگیری  باید به طرق علمی و شیوه هارت استخراج این بلورصو

 از سر معادن بدخشان کوتاه گردد. چپاولگرانشده بتواند و ضمناً دست دزدان و قطاع الطریق منجمله 

های آهک میتوانند برای سنگزرگ بوده از جمله منابع عظیم سنگها تعمیراتی و تزئینی دارای اهمیت ب

و جالل آباد فابریکات  تولید سمنت نیز بکار روند. در بعض شهر های افغانستان چون کابل، قندهار، هلمند

های تعمیراتی و تزئینی دارد، اثری لی در بدخشان که منابع دلچسپ سنگکوچک حجاری وجود دارد و

 از فابریکۀ حجاری دیده نمی شود. 

شوند  های زینتی که از ایران و پاکستان به افغانستان سرازیر میغانی با سنگجانب دگر تولیدات افاز 

های این دو کشور صنایع خود را پشتیبانی مالی می کنند تا در بازار رقابت رقابت نمیتواند، زیرا دولت

اکستان صادر و بعد از برنده باشند. عالوه برین سنگ های تزئینی افغانستان به قسم خام و ارزان به پ

ند. پیدایش منابع برش و پالش به قیمت بسیار باالتر در کشور های عربی و افغانستان بفروش می رس

ها و شبکه های مواصالتی و تعمیرات نقش مهم ایفاء می لها و ریگها در اعمار سرکجغله سنگها، سنگچ

 کند.

در بدخشان بخوبی مهیا کرده و ضامن  موجودیت منابع معدنی سنگ بنای امکانات تأسیس صنایع را

آورد و ارزیابی از جانب دگر مطالعاتی برای تثبیت و بر پیشرفت تخنیکی و اقتصادی این والیت میباشد.

زمینی مانند درجۀ خالصیت، حجم، عمق، موقعیت، امکانات استخراج، ذوب های زیراقتصادی این ثروت

و منابع آب، برق، شاهراه، بندر، وضعیت بازار و غیره فلز، دوری و یا نزدیکی معدن از منابع انرژی 

تحقیقات  دست گرفته شود. با انجام این صورت نگرفته تا بر مبنای آن پالنی برای پروژه سازی روی

های زیرزمینی مهیا گردیده امکانات عظیمی در جهت رشد اقتصادی بدخشان زمینۀ استخراج این ثروت

ایجاد اشتغال شده و عامل تعویض واردات و استحکام بنیان اقتصادی مساعد می گردد. چون صنایع باعث 

کشور است، لذا استخراج معادن و پروژه های ذوب فلز به حیث صنایع مادر در جهش اقتصادی افغانستان 

بصورت عام و در پیشرفت اقتصادی بدخشان بصورت خاص ارزش خود را حائز می گردد. همچنین 

، بسیار مؤثرند در تأمین منابع مادی و بنیۀ اقتصادی بدخشان کمیابه و استخراج فلزات رنگه، نجیب

ً که ذخائر این فلزات در سطح جهان رو به کاهش بوده و ضرورت به آن افزایش یافته و  مخصوصا
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از اینکه کشور های در حال رشد سریع اقتصادی  افغانستان، منجمله بدخشان ازین فلزات غنی میباشد.

ان و چین که در همسایگی های افغانستان قرار داشته و به مواد خام اشد ضرورت دارند، مانند هند، پاکست

بازار مساعدی را برای فروش منابع معدنی بدخشان تشکیل می دهند. ولی این عامل زمانی مؤثر می 

 های حمل ونقل اعمار گردند.و راه گردد که خطوط مواصالتی

بطور  آنها ر معدنی، حدود ذخائر، مقدار و دگر خصوصیاتچون معلومات مستند و قاطع راجع به ذخائ

مطمئن موجود نیست و یک استراتیژی معین انکشاف ارتباط منطقی پالن شده بین مراحل سروی 

جیالوجی، مطالعات اقتصادی و بهره برداری تأمین نگردیده و تا کنون یک پالن طویل المدت برای 

ه، لذا استفادۀ سریع از منابع معدنی این والیت در اوضاع و انکشاف منابع معدنی بدخشان نیز طرح نشد

فغانستان توانائی چنین کاری را نداشته و می گذارد که ااحوال کنونی مهیا نمیباشد، مخصوصاً که دولت 

اجنبیها در همه امور مملکت مداخله نمایند. از جانب دگر عدم خطوط مواصالتی، پسمانی در سکتور 

خدمات صنعتی در یک مقیاس بزرگ ملی و تسهیالت مشترک چون برق، سیستم انرژی، منابع آب و 

آبرسانی، فاصله از بنادر عمدۀ تجارتی، توپوگرافی دشوار، عدم موجودیت کدر های وسیع علمی و فنی 

زمینی بدخشان بوجود زیر در ساحۀ سروی و استخراج معادن موانع جدی در راه استفادۀ درست از منابع

 آورده اند. 

در اخیر باید افزود که انتظار استفاده از منابع معدنی بدخشان فقط در سایۀ یک دولت ملی در پرتو 

که مردم بدخشان با وجود استقالل و حاکمیت سیاسی مملکت مقدور است و بس. پس جای تعجب نیست 

بیشتر از نیم  های مادی که این والیت دارد، فقیرترین مردم افغانستان میباشند. زیرا در طولهمه ثروت

قرن خائنین به ملت بر مسند قدرت تکیه زده، اعتنائی به صحت و احتیاجات اولیۀ مردم نداشته تا هنوز 

مرگ و میر کودکان و زنان باردار نسبت نبودن سرک و شفاخانه در والیات دور افتادۀ کشور، مخصوصاً 

 در بدخشان باالترین ارقام را نشان می دهند.

 

 : خذآم - 5.6
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 مواصالت و انتقاالت:  7

 
 : " " راِه ابریشماهمیت گذشته و آیندۀ  - 1.7

 

سعٔه جوامع بشری نقش عمده داشته انتقال کاالهای تولیدی و تجارتی در رشد و تو واصالت وم موجودیت

شاخه های  یکی ازریزی می نمایند. چنانکه راه تاریخی ابریشم که پیداد و ستد و انکشاف را  تهدابهایو 

از بدخشان می گذشت و حوزه های متمدن جهان کهن را با همدیگر وصل می نمود، نه تنها عمدۀ آن 

قه را رونق بخشیده، زمینه های مبادالت فرهنگی باعث رشد تجارت و صنعت گردید، بلکه اقتصاد منط

 " " راه  ابریشمتحقیقات تاریخی نشان می دهند که بدخشان در مسیر  و علمی را نیز میسر گردانیده بود.

مبادالت فی مابین چین و هندوستان از یک جانب و کابل و  محل تالقیگذرگاه کاروانهای تجارتی و 

جانب  ریاز سه مس ،گرفت ی( مبدأ مرغکه از شرق )کاش " شمیراه ابر"  [.1جانب دگر بود ] ترکستان از

 : [1] تافی یغرب ادامه مغرب و جنوب
 

قند سمر و از آنجا به رسیده به فرغانه رکستامیبا گذر از ا و شد یآغاز م از کاشغر یاول ریمس •

 .ادامه می یافت

 دهیرس نیگبه کارات یالتائ یو کوهها رکستامیا قیشروع شده از طر از کاشغر زین یدوم ریمس •

 ایو بعد از آن به طرف غرب  دهیرس آمو ۀدر جوار رودخان به ترمذ وخش ۀبه موازات رودخان

 .افتی یجنوب ادامه م

بعداً جانب غرب  ،دهیرس واخان زیبه دهل ارکندیشروع شده با گذر از  از کاشغر زیسوم ن ریمس •

کج شده و از  به طرف چترال ،راهی که به سمت جنوب میرفت .پیدا می کردو جنوب ادامه 

به دو شاخه تقسیم می  در کوتل دوراه مسیرمی گذشت. این  ، نقصان و خارتیزیکوتلهای دوراه

به طرف  و دگرش که یکی آن جانب نورستان راه مشهور شده(سبب به نام دو )از همین شد

به فیض آباد می  و بهارک این راه از طریق زیباک با گذر از درۀ وردوج می کشید. زیباک

به درۀ پنجشیر و از آنجا به  و کوتل انجمن رسید. شاخۀ دگر همین راه از طریق کران و منجان

کاروانهای تجارتی از فیض آباد جانب تالقان و مسیر دگر کابل وصل می شد. کاپیسا، بگرام و 

 به کوالب و چاه آب از طریق رستاقخط السیر های دگری همچنان . امه پیدا می کردادمی بلخ 

 .کشیدند می
 

انهای تجارتی را تشکیل می داد، زیرا محققین به این باورند که راه سومی مهمترین مسیر کارو

 می رسیدند و به واخان ،حرکت می کردند کاروانهائیکه از چین به امتداد جنوبی حوزۀ فروافتادۀ تارم

ق این راههای ازینرو بدخشان در محرا .[1] بود و هند باختر ،به ختن فاصلهراه واخان نزدیکترین 

انکشاف  ،هم در حوزۀ خود این والیت و هم در خارج از آن یارتباط یتجارتی قرار داشت که این راهها

 یافته بودند.

صغیر، مصر، یونان و  آسیای میانه، آسیایالنهرین،  ای کهن گیتی مانند چین، هند، بینبران مدنیت هبنا

به هم پیوست می شدند، از همدیگر می آموختند و برای انکشاف علم "  " راه ابریشمروم که از طریق 

 . بودند داد و ستددر صد ها سال و هنر و اقتصاد 
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چنانکه در فصل دوم و ششم این کتاب تذکر داده شد، بدخشان از طریق راه تاریخی ابریشم با مدنیت های 

تماس بوده و از آن فیض می برد. این در از جانب دگر شمال و جنوب  از یک جانب و با شرق و غرب

از جانب دولتهای عثمانی در برابر اروپائیان، باعث آن گردید که تجارتی با ایجاد موانع اریخی راه ت

 1869در سال  سویسبا حفر کانال  و جو نمایند. چنانکه اروپائیان راههای بحری جانب شرق را جست

 از رونق افتید."  " راه ابریشم ،ایی بحریو کشف راهه

اینک بعد از مدتهای طوالنی اگر در کذشته ها " راه ابریشم " از غرب جانب شرق امتداد یافته بود، 

جنوب آسیا بار تثبیت مواد خام در آسیای میانه و انکشاف صنعت در چین و کشف و با  همین راه تجارتی

رو کشور های آسیای میانه، ایران، ازین .ه و از شرق جانب غرب کشیده می شوددیگرد ءدگر احیا

را روی دست گرفته اند. این راه که در گذشته توسط " راه ابریشم "  یافغانستان و چین پروژٔه احیا

 های مدرن آماده می گردد. د، اینک برای خطوط ریل و شاهراهکاروانها پیموده می ش

 

 و موانع طبیعی : طوط مواصالتخ - 2.7
  

بازار  سهبدخشان با کشور های تاجکستان، چین و پاکستان همسرحد میباشد. این والیت با تاجکستان 

مراودات تجارتی رسمی . اما با پاکستان و چین راههایی (یک) پل و گذرگاه رسمی دارد پنجمشترک، 

که به این دلیل با همسایگان این  العبور بودهالیت کوهستانی و صعب وجود ندارد، زیرا بدخشان یک و

 نه تنها بدخشانصورت نمی گیرد. باشندگان رسمی داد و ستد تجارتی مخصوصاً چین و پاکستان  ،والیت

ً نیز ، بلکه در داخل این والیت از ناحیۀ ارتباط با خارج که بسیاری  دچار مشکالت فراوان اند، مخصوصا

که مرکز  یگانه خط مواصالتی سرکی است در ساحل کوکچهد. ندار هنوز سرک بدخشاناز ولسوالیهای 

 .(1)تصویر  و تالقان وصل می کند والیت را به طرف غرب به کشم

 

 

 

 

قبل از  تا فیض آباد در ساحل کوکچه سرک کشم : 1تصویر 

کیلو متر )دو( می  99آنکه قیرریزی شود. طول این سرک 

 باشد. تصویر از نگارنده.

نبود پل و پلچک که ترافیک و مردم را به  : 2تصویر  

 . مشکالت مواجه می سازد

http://www.juldu.com/index.html 
 

. این سرک که مهمترین خط اتصال )دو( فاصله داردکیلو متر  244طریق سرک فیض آباد از کندز از 

متر عرض  4تا  3می رسد و فقط بین  و واخان و جرم ض آباد گذشته تا بهارکبه بدخشان است، از فی

)سه( برای والیت بدخشان کدام پروژۀ سرکسازی طرح نشده  در پالن هفت سالۀ زمان محمد داووددارد. 

 درنظر گرفته شده بود. تا کشم بود. تنها اعمار سرک کندز، خان آباد
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سرک بین تالقان و فیض آباد  2010تا  2009، احتماالً بین سالهای در سالهای پس از سقوط طالبان

ک در بدخشان سرنیز به فیض آباد وصل شده اند.  و یمگان قیرریزی گردید. در سالهای اخیر مراکز جرم

متر سرک  800در همۀ بدخشان فقط  2006تا سال قرار معلومات ویکیپیدیا های اساسی وجود ندارد. 

می گذرد با تاجکستان  و از باالی دریای پنج از طریق سرکی که از اشکاشم بدخشانقیر وجود داشت. 

امتداد یافته اند، فاقد پل و پلچک بوده و  هباقی خطوط اتصالی که اکثرأ در سواحل کوکچوصل می شود. 

ک پل جدید موتر رو باالی دریای در سالهای پسین ی .(2)تصویر  خطرات جدی از آنها متصور است

به هزینه پنج ملیون یورو اعمار گردیده که به کمک جمهوری فدرالی المان کوکچه در شهر فیض آباد 

 سرکپل نواحی یازده گانه شهر فیض آباد را با  اینمی باشد. عرض متر  4متر طول و  150دارای 

 ی را در انتقال محصوالت دهاقین واموالئولسوالی ارگو وصل نموده وسهولت ها و تالقان - فیض آباد

 . آورده بوجودتجار 

صدمه دیده و هر چند گاهی بروی ترافیک بسته می بدخشان خطوط مواصالتی در ایام آبخیزی بسیاری 

که رو ر خطر موترحتی همین سرک خامه و پ   بطرف جنوب بدخشان در حوالی جرم (.2)تصویر  شود

بعد از منطقۀ مرور مردم و اموال شان  و . لذا عبورخاتمه پیدا می کنداز فیض آباد مبدأ می گیرد، نیز 

  باشد.به کمک حیوانات باربر صورت می گیرد که با مشقات زیادی همرا ه می جرم 

چنانکه در باال ذکر گردید، بدخشان نسبت ارتفاعات بلند هندوکش شرقی صعب العبور می باشد که 

موجودیت کوتلهای مختلف و متنوع دشواریهائی را در رابطه با اتصاالت و انتقاالت موجب گردیده. در 

 : زیر به عده ای ازین کوتلها اشاراتی صورت می گیرد

 

که از  که عبارتند از کوتل مارپیچقرار دارند  کوچک دو کوتل بطرف پامیر از منطقۀ بروغیل •

های بیشتر و دره  که طوالنی تر و دارای سنگالخ شرق بروغیل می گذرد و کوتل گورومبز

  د.های سبز میباش

 قرار دارند.  در واخان کانخون کوتل •

بر سر راه اشکاشم بوده که کوتل  (دوکیلو متر ) 28 و اشکاشم زیباکولسوالیهای فاصله بین  •

مرتبط می  و واخان شغنانازین طریق با ولسوالیهای  فیض آباد. گرفتهقرار ولسوالی این دو 

 . شود

از  که گرفتهمتر از سطح بحر قرار  5000در شرق هندوکوش در ارتفاع  کوتل خوره بورت •

 می شود. " وصل  یاسین به درۀ کارامبر در منطقۀ " " واخان باریک راه   طریق "

 را به چترال ، زیباکبودهبسیار پر خم و پیچ  ،متر از سطح بحر ارتفاع دارد 5700که  کوتل مچ •

 وصل می کند.

 چیدرۀ سنگل ،قرار داردمتر از سطح بحر  5100 ارتفاع که در هندوکش مرکزی به کوتل مندل •

 وصل می کند. نورستان را به درۀ باشگل

موقعیت  و چترال متر از سطح بحر ارتفاع دارد بین زیباک 5300: که بیشتر از  کوتل نقصان •

 دارد.

 .سر بلند می کند و شهر بزرگ ستاقر که بین درهکوتل قزل  •

 قرار دارد. وردوجرودخانۀ در قسمت های علیای  و غاران در منطقۀ سرغیالنکه  کوتل یغورده •

متر از سطح  5000حدی بین افغانستان و چین در ارتفاع حدود که در ناحیۀ سر کوتل واخجیر •

 .کشیدهبحر قد 
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 که بدخشان را از طریق درۀ پنجشیر به کابل وصل می کند. کوتل انجمن •

ً هموار بایککوتل  •  متر از سطح بحر ارتفاع دارد که پامیر 5000که بیشتر از  بوده نسبتا

 به خاکهای افغانی وصل می کند. و پامیر تقتومبش تاجکستان را از طریق جهیل زریقول

به درۀ یارخون و مستوج  در هندوکش شرقی واقع شده که منطقۀ "سرحد" واخان کوتل بروغیل •

 . ، فصل اول(4ویر )تص از طریق آن وصل می گردد

در پاکستان مرتبط می گردد. در ایام  به گلگت همچنان با گذر از کوتل دارکود منطقۀ بروغیل •

تابستان رودخانۀ یارخون به مستی افتیده و غیر قابل عبور می شود که در نتیجۀ آن راه درۀ 

 سدود می گردد.از طریق این کوتل م مستوج

 

وصل می  نورستانکنر و را به دره های  این والیتکوتلهای متعددی قرار گرفته که  در جنوب بدخشان

 : کند، از جمله
 

 .یا کمر بیده به درۀ پرسون کوتل کامه ـ 1

 .یا سنراپده به درۀ کتی ـ کوتل کتوار 2

  .به درۀ کالم وتل کلیمـ ک 3

 .به درۀ رام گل یا رام گل ـ کوتل گوبارک 4
 

 شهر فیض آباد و در ولسوالی درواز کیلومتری پنج افغانستان در رقبل از تجاوز شوروی ب تا سالهای

 هفته سه چهار باری به این " افغان الوتنه د باختر" شت که طیارات کوچک ی وجود دائیک میدان هوا

این میدانهای هوایی که حتی خط پرواز آنها  .و بین فیض آباد و کندز در پرواز بودند ها می نشستندمیدان

، بر افغانستانتجاوز اتحاد شوروی سابق گر چه در سالها قبل از  ر اثر جنگ تخریب شدند.ب ،خامه بود

پالن شده بود، الکن این پالنها عملی نگردید.  و یکی هم در شغنان یک میدان هوایی کوچک در خواهان

 انتقاالت طرح نشده بود. مواصالت و باقی در بدخشان کدام پروژه ای برای

شهر ترمیم و اسفالت شده که بیشتر مورد  با آمدن قوای نظامی المانها در فیض آباد، میدان هوایی این

 . بوداستفاده نظامیان قرار گرفته 

وجود  پسته خانه محلی حتی یکی باب پسته خانه در واخان 12در سالهای قبل از جنگ در این والیت 

 داشت که در جریان جنگ همه از بین رفته بودند. 

مواد خام مانند کشور های آسیای میانه و مناطق صنعتی چون بدخشان در چهار سوق مناطق دارندٔه  

ی منابع طبیعی است، ازینرو دارامانند چین، پاکستان و هند قرار دارد و از جانب دگر خود این والیت 

برای  انتقاالتی منحیث زیربناهای ئاعمار خطوط ترانسپورتی مانند سرکها، خطوط ریل و میدانها هوا

والیات همجوار آن ضرور است. ازین طریق ممکن می گردد که بدخشان  بدخشان واقتصادی انکشاف 

مراکز داد و ستد بین المللی وصل شود. جلب سرمایه داران ملی و بین  والیات، بلکه با سائرنه تنها با 

و انتقال  ارتباطیخصوص اعمار راههای  . دراز اهمیت بسیار برخوردار استالمللی درین عرصه 

 راجع به آنها صحبت صورت می گیرد. ذیلامکان قابل بحث اند که در دو  امتعۀ تجارتی
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 : افغانستان چین و بدخشان راه ارتباطی بین سینکیانگ - 3.7 
 

ت افغانستان و چین مذاکراتی به عمل آمده، ولی ابار ها بین حکوم (1نقشۀ ) در مورد اعمار چنین راهی

ی که در مذاکراتاز قبیل سروی و مطالعات مقدماتی روی دست گرفته نشده. تا هنوز اقدامات ابتدایی 

خط ریل تمرکز داشته که  تمدید روی اعمار شاهراه و ،تا حال صورت گرفتهجنب مذاکرات رسمی دگر 

 : قرار دارند پروژۀ احتمالیدر هر دو صورت مشکالت ذیل فراروی این دو 

 

کوهستانی بوده و  خاکهای افغانی و هم در قلمرو چینهم در  بخشهای و سیع سطح مرتفع پامیر •

به  . از همین روست که خطوط ارتباطی در چین از نواحی کاشغر(3)تصویر  صعب العبور اند

ً تمدید نشدهیعنی جانب بدخشان طرف غرب  خط تمدید که برای اعمار شاهراه و یا  ، مخصوصا

 ضرور است. های متعددحفر تونلریل 

زیاد است، ازینرو در  چون بارندگی و در نتیجه جریان آبهایی رویزمینی در سطح مرتفع پامیر •

 باال می برد. م می افتد که مصرف پروژه راهر دو کشور اعمار پل و پلچکهای های متعدد الز

موقتی و تا حدودی دائمی  یبرفهاسرد بوده و در بسیاری مواقع سال از  سطح مرتفع پامیر •

، بلکه مصارف ساز است. این مسأله نه تنها در بخش ترافیک مشکل (3)تصویر  پوشیده میباشد

 حفظ و مراقبت شاهراه و خط ریل را نیز باال می برد.

جنوب شرق این کشور تمرکز یافته اند،  جنوب و مناطق صنعتی چین بیشتر در نوار بحری در •

قرار دارد، از انکشاف اقتصادی زیاد بهره  چین شرقکه در شمال سینکیانگ الیکه حوزهٔ در ح

 نبرده و در نتیجه برای افغانستان زیاد جاذبه ندارد.

چین یک خط ریل را از نواحی شرق آن کشور تا بندر گوادر در پاکستان اعمار می کند. با اتمام  •

 .24و بدخشان کاهش می یابد ر بین سینکیانگاین پروژه اهمیت راه انتقاالت مورد نظ

  

 ذیلبازدارندۀ چین و والیت بدخشان افغانستان عوامل  در مورد خطوط ترانسپورتی بین ایالت سینکیانگ

 قابل مداقه اند:  نیز
 

 محسوب می گردد. نا امنی و جنگ در افغانستان که عامل اساسی و بازدارندٔه سرمایه گذاری  •

 ها و جدایی طلبان چین. حسنٔه طالبان با اویغور اتموجودیت طالبان و مناسب •

 در حکومت افغانستان که مناسبات اداری سرمایه گذاران را صدمه میزند. گسترده فساد اداری •

 گذاری. نبود قوانین سرمایه گذاری در افغانستان و فقدان ضمانت دولتی در خصوص سرمایه •

 مریکا و متحدین غربی اش در افغانستان که برای چین آزاردهنده است.انقش نظامی  •

                                           
 یهوائ دانیم نیا کای. دولت امردهیقندهار از سر گذران یالملل نیب یهوائ دانیتجربٔه تلخ را افغانستان در پروژٔه م نیا 24

وط خط محراق ثیقندهار به ح یالملل نیب یهوائ دانیمدرن و مصارف گزاف اعمار کرد. درنظر بود که م زاتیرا با تجه

کشور  نیدر خاک ا ینظام گاهیاز افغانستان طالب چند پا کایپروژه امر نیا یو در ازا انی. در پادینما تیمنطقه فعال یهوائ

 کایامر ینظام یگاهایپا رفتنیآن زمان قرار داشت، از پذ یدولت اتحاد شورو ری. چون دولت افغانستان تحت تأثدیگرد

پروژه،  نی. با اعمار ادیآباد نما ستانپاک تهٔ یدر کو یمجهز تر یهوائ دانین شد تا متقابل بر آ نیدر کایمعذرت خواست. امر

مورد استفاده  یداخل یپرواز ها یو صرف برا دیدور شده و از رونق افت یقندهار از هدف اصل یالملل نیب یهوائ دانیم

 گرفت. یقرار م
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نقش پاکستان برای جلوگیری از ضایعات تکس انتقاالت مال التجارٔه افغانی که سالهاست در  •

 جیب پاکستان می ریزد.
 

  

تاجکستان، چین و  افغانستان، خطوط اتصاالتی بین : 1نقشۀ 

 .بدخشان از طریق دهلیز واخان – ط احتمالی سینکیانگپاکستان و خ

 .Regierungonlineسایت انترنیتی 

: نگاه از غرب به طرف دهلیز واخان : 3تصویر 

 .شرق

http://www.panoramio.com/photo/97

67336 

  
 

به هوشیاری دولت افغانستان و با در نظر داشت منافع  هاییطرح چنین پروژه  هعوامل متذکر وجودبا 

عوامل ذیل امکانات طرح و تطبیق این پروژه را تقویت  ملی و اوضاع منطقه مربوط و ممکن می باشد.

 می نماید:
  

چین بزرگترین اقتصاد جهان است که به مواد خام نیاز فراوان دارد. ازینروست که چین در آسیا،  •

منابع مواد خام سرمایه های گزاف را بکار از تین در بخش بهره برداری مریکای الاآفریقا و 

منطقٔه  و گاز عینک و نفت انداخته. به همین صورت چین در افغانستان در بخش استخراج مس

به صورت خاص دارای  سرمایه گذاری نموده. چون افغانستان در مجموع و بدخشان آمودریا

 از دست بدهد.به سادگی منابع طبیعی اند، لذا چین مایل نیست که این منابع را 

قزاقستان، ازبکستان،  ند اند، لذا این کشور از روسیه،چون صنایع چین به انرژی نیازم •

ۀ خرد. با اعمار پروژمی  و گاز ترکمنستان، ایران، کشور های عربی و بعض ممالک دگر نفت

ی مواصالتی بین چین، بعض از کشور های آسیای میانه و ایران ، راههابدخشان - سینکیانگ

 اقتصادی تر می گردد. انتقال آنها نزدیکتر و در نتیجه

 چین بزرگترین کشور تولید کنندٔه کاال در جهان است که به بازار های فروش نیاز دارد. با اعمار •

چنین پروژه ای نه تنها محصوالت چین به بازار های عده ای از کشور های آسیای میانه و 

 افغانستان زودتر می رسد، بلکه مصارف انتقال آن نیز کاهش پیدا می کند.

تطبیق این پروژه باعث اشتغال زائی و تأمین امنیت نسبی در شمالشرق افغانستان شده از فعل و  •

 بنیادگرایان در این منطقه می کاهد. سائرانفعاالت طالبان و 
 

  با تطبیق این پروژه بدخشان از انزوا بیرون شده و شاهد توسعه اقتصادی خویش خواهد بود. 
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 : اتصال کابل از طریق پنجشیر به بدخشان - 4.7
 

ل کابل از طریق والیات بغالن، کندز و تخار به بدخشان وصل می شود. اگر قرار باشد که متاعی از کاب

رسیده، بعد چاریکار از کابل به باید به مرکز بدخشان رسانده شود، درین صورت موتر حامل این متاع 

، دشت کیله گی، پلخمری و بغالن عبور نماید. آنگاه از کندز، خان آباد، دوشی ،از گذر از تونل سالنگ

( )دوکیلو متر  570ر مجموع موتر حامل این متاع در حدود بگذرد تا به فیض آباد برسد. د تالقان و کشم

که متاع و مسافر را از کابل به بدخشان و بر عکس  انتقاالتیستفاصله را طی می کند. این یگانه راه 

 میرساند. 

 کاروانهادر گذشته ها که عراده جات وجود نداشت، امتعٔه تجارتی بوسیلٔه چنانکه در باال تذکر داده شد، 

فاصله بین  انتقال می یافت. این مسیر کوتاه ترین و کابلپنجشیر به بدخشان، "  " راه ابریشمریق از ط

متر از  4225که  کابل است. دو والیت همجوار یعنی پنجشیر و بدخشان توسط کوتل انجمنبدخشان و 

. اگر تونلی درین کوتل حفر گردد، راه کابل تا (2)نقشۀ  از همدیگر جدا میشوند سطح بحر ارتفاع دارد،

 کیلو متر کوتاه می گردد.  100فیض آباد در حدود 

 

 
از طریق چاریکار، جبل السراج، پنجشیر، انجمن، کران  )رنگ بنفش( راه اتصاالتی : 2نقشۀ 

 نقطۀ آبی : کوتل انجمن. (.)دو فیض آبادبه  و جرم ، حضرت سعیدو منجان
 

. بین کوتل انجمن تا نرسیده ، ال کن تا کوتل انجمنسفالت گردیدهاسرک کابل تا پنجشیر تا حدود زیادی 

تا  کچهسرک موتر رو وجود ندارد. اگر این سرک از کوتل انجمن به امتداد رودخانٔه کو ولسوالی جرم
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فیض آباد برسد، در نتیجه یک سرک حلقوی بین کابل، بغالن، کندز، تخار، بدخشان، پنجشیر و کابل 

عینک با حکومت  تذکر داده شده که با امضای قرارداد مس 103[، صفحۀ 2در مأخذ ] بوجود می آید.

و پنجشیر محتمل دانسته شده. قرار مأخذ  واخانچین، اعمار سرک بین چین و افغانستان از طریق دهلیز 

[ که توسط یک از اوستادان یونورستی نبراسکای امریکا نوشته شده، " انجنیر ها و کارگران 2مذکور ]

و سطوح مرتفع دارند، چنانکه آنها این  چینائی تجارب غنی در اعمار شاهراهها در مناطق کوهستانی

( تا شمال پاکستان عمالً به اثبات رسانیده اند. KKH) ر و قیرریزی شاهراه قراقورمقابلیتها را در اعما

 بنابران اعمار یک شاهراه مشابه از نزدیکیهای شاهراه قراقورم در جنوب شرق چین تا دهلیز واخان

ارت را بین دو کشور سرعت بخشد و از جانب دگر که میتواند از یک جانب انتقاالت و تج کار آسانیست

 مسیر اختناقزای کنونی پاکستان دور شود. "از 

با تمدید این سرک کابل و بدخشان به بدخشان وصل شود،  از طریق دهلیز واخان اگر شاهراه قراقورم

می "  " راه ابریشمصل گردیده به جادٔه طوالنی تاجکستان وچین و در سیستم راههایی ترانسپورتی 

 انتقاالت چین پیوست گردد.  خطوط دگرکه این راه به  شود. مضاف برین امکان آن میسر می دنپیوند

 از جانب دگر برای رفع کمبود آب کابل الزم است که یک مقدار آب از نواحی علیای رودخانٔه کوکچه

ز طریق رودخانٔه پنجشیر به کابل رسانیده شود. لذا در حفر تونل انجمن بایست که این موضوع نیز مد ا

بدخشان نه تنها به سیستم ارتباطی بین المللی وصل می شود،  ،با اعمار راهای ارتباطینظر گرفته شود. 

اج و بعد از پروسس به بلکه ازین طریق می تواند تولیدات خود را منجمله منابع معدنی خود را استخر

زیر ساختهای انکشاف  ،ها و خطوط ریله بازار های بین المللی عرضه نماید. ازینرو اعمار شاهرا

سرعت الزمۀ حمل و نقل اشخاص و اموال تأمین گردد و تا ازین طریق  اقتصادی بدخشان را می سازند

استحکام یافته و پایۀ تجارت به الیت این وقیمت حمل و نقل کاهش پیدا کند. به این ترتیب موقف تجارتی 

  نفع اقتصاد بدخشان تغییر می نماید.
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 یا سیاحت و جهانگردی توریزم:  8

 
 نقش توریزم در اقتصاد : - 1.8

  
، سیاحت، جهانگردی یا گردشگری یکی از شاخه های اقتصادی بوده که ساالنه ازین ناحیه در توریزم

سطح جهان مبالغ هنگفت و گزافی عاید کشور هائی می شود که جهانگردان را جذب می نمایند. چنانکه 

اقتصاد کشور های حوزۀ بحیرۀ مدیترانه را عایدات از درک توریزم تشکیل می  بخش قابل مالحظۀ از

دهد. ساالنه دهها ملیون نفر از باشندگان اروپای مرکزی و شمالی به این حوزه سرازیر می شوند تا از 

با کلتور و فرهنگ بحر و آفتاب برخوردار گردند. عالوه برین، دیدن آثار تاریخی و آشنائی  نعمت آب گرم

کشور ها بخش دگری از توریزم را تشکیل می دهد، چنانکه ساالنه ملیونها نفر برای دیدن دیوار بزرگ 

چین و آثار تاریخی هند، تایلند و غیره به این کشور ها می ریزند. توریزم نه تنها باعث ورود اسعار و 

کشور های میزبان شده و زمینه های  ایجاد کار در کشور های میزبان می گردد، بلکه باعث شناخت

 آشنائی بین باشندگان کشور ها و تفاهم بین مردمان را نیز مهیا می گرداند.

بدخشان دارای ساحات مختلف توریستک بوده که میتواند تعدادی از جهانگردان را برای تفریح و تفرج، 

ورزشهای زمستانی، آببازی،  سپورتهای مختلف از قبیل کوه گردی، پیاده گردی، اسب دوانی، بزکشی،

شکار محدود چهارپایان و ماهی در همآهنگی با قوانین محیط زیست و غیره جذب نماید. چنانکه شکارگاه 

کیلو متر مربع و شکار ماهی در دره های  1000در یک ساحۀ تقریبی  های وسیع مخصوصأ در واخان

کیلومتر میسر است.  75ر و در دره وردج در درازنای تقریبی کیلومت 90تقریبأ  امتدادطوالنی انجمن در 

 زمینۀ پرورش و شکار ماهی را دارند.نیز آبهای ایستادۀ بدخشان 

عالوه بر این آبهای ایستادۀ بدخشان یکی از ساحات تفریحی و تفرجی را می سازد که در مناطق مختلف 

، حوضهای ، حوض ب دری جمال، کول چقمقتین، جهیل زریقولدارند، مانند جهیل شیوه موقعیتاین والیت 

و غیره.  اهحوض ش یا جهیل دوفرین ، آب راست، حوض دوراه، جهیل فراس توسیانجمن، آب ابیار

وجود دارد که برای جهانگردان جالب  دائمیهمچنین در بدخشان صد ها قلۀ شامخ و صد ها قطعه یخچال 

 اند. 

خشان ممکن نیست، لذا در بد ان بحث روی ساحات متعدد توریستیکحاضر امک حدود رسالۀچون در 

که یک معجزۀ طبیعی  یا شغنان ل شیوهتوریستیک یعنی در مورد جهی مناطقروی یکی از این  زیر

 د.دراندکی صحبت می گپنداشته می شود، 

 

 : یا شغنان جهیل شیوه - 2.8
 

چالی طوری بوجود قرار دارد بر اثر ترسبات دوره یخ شغنان این جهیل که در جوار غربی قریۀ اََرخت

[ و موجب 1را در نقطه اتصال شان بند ساخته ] و شخ دره آمده که سد جهیل مخرج دو رودخانه شیوه

متر ارتفاع داشته، شکل آن نا منظم بوده و جناح بزرگ  3110تجمع آب گردیده. این جهیل از سطح بحر 

متر از  3760به شمال است. خاکنای بزرگی که ارتفاع آن به آن رو به جنوب و بخش کوچکتر آن رو 

سطح بحر می رسد، جهیل شیوه را از درۀ کرنج که میالنش با عبور از کوتل کرنج در این منطقه کم 

متر بوده،  80کیلو متر مربع و عمق آن بیشتر از  13شده می رود، جدا می سازد. وسعت جهیل شیوه 

رودخانه از جناح غرب و  ر و عرض آن یک کیلو متر می باشد. آب پنجکیلو مت 9طول جناح عمدۀ آن 
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کیلو  8شمال به این جهیل می ریزند. از جمله رودخانۀ آب کوتل که آب آن از مناطق یخچالی این دره که 

متر از سطح بحر می رسد، سرچشمه می گیرد. در جنوب این  4700متر طول دارد و تا ارتفاعات 

کیلو متر بوده و از مناطق یخچالی  12ه و موازی به آن رودخانۀ زجاد قرار دارد که طول آن رودخان

تغذیه می شود. آب این دو رودخانه به بخش شمالی جهیل می ریزند. باقی رود خانه ها به جناح جنوبی 

وتاه ترین خلیج مواصلت می کنند، مثالً آب کرنج که از کوتل کرنج سر چشمه گرفته و تا جهیل شیوه ک

 4000کیلو متر طول داشته و ساحۀ آبگیر آن فقط تا ارتفاعات  6رودخانه می باشد. رودخانۀ باکو بای 

کیلو متر طول دارد تا مناطق یخچالی کشیده شده  10متر از سطح بحر می رسد. همچنین آب سنگو که 

 (. 2و  1متر از سطح بحر می رسد )تصاویر  4740و به ارتفاعات 
 

 

 

 
با رودخانه های آب کوتل، زجاد،  جهیل شیوه:  1صویر ت

 ،2008کرنج، باکو بای و سنگو. اساس نقشه ازگوگل، 

 .اضافات و تغیرات : از نگارنده

 .جهیل شیوه:  2تصویر  

 http://www.panoramio.com/photo/8886424# 

 

ویزمینی پیدا نکرده، بلکه از می ریزد، آبریزه ر جهیل شیوه بسیار جالب توجه است که این همه آبیکه به

ن دسته زمین از طریق چشمه سار ها به بیرون از جهیل می جهند و این یک معجزۀ طبیعیست. ایزیر

 100متر از سطح بحر حدود  3000شرقی و خط انجام جهیل در ارتفاع چشمه سار ها در نشیب شمال

قرار دارند و آب فراوان بیرون می دهند. این  آب جهیل در قسمت باالئی قریۀ اََرخت متر پاینتر از سطح

چشمه سار ها که دقیق در سرحد احجار سخت و سفت کرستلی پاینی و ترسبات سست و مسامه دار 

مه سار باالئی عصر یخچالی بیرون می جهند، بازی جالب طبیعی را به نمایش می گذارند. آب این چش

 (. 1ها ابتدا در یک کول جمع گردیده و از طریق آبشار زیبایی به درۀ اََرخت می ریزد )تصویر 

حدود دو متر از سطح معمول خود باال آمده بود که باشندگان  سطح آب جهیل شیوه 2010در تابستان سال 

کیلو متر  2ک(. چون سد جهیل حدود محل نظیر این افزایش را به یاد نداشته و نگران شده بودند )ی

عرض دارد، لذا باال آمدن سطح آب خطری را ایجاد نمی کند. این خطر تنها در حال وقوع کدام زلزله 

 که باعث درز در سد گردد، متصور است.

شامل مناظر زیبا، دره های رنگین و دلکش و طبیعت دست ناخورده ای  اراضی متصل به جهیل شیوه

ست که زمینۀ سرگرمیهای مختلفی را از قبیل پیاده گردی، کوه گردی، اسپ سواری، نیزه بازی، ا

مطالعات در مورد آبشناسی، تحقیقات در مورد نباتات و حیوانات و مخصوصاً سپورتهای زمستانی را 

منطقه همچنان آب و هوای گوارای این  مراجعه شود(. 5فصل  6به نحو احسن دارا می باشد )به تصویر 

امکان معالجه امراض مختلف را مهیا نموده که درین صورت اعمار مراکز درمانی ضرور پنداشته می 

شود. در کشور های پیشرفته رائج است که مریضان را بعد از عملیاتهای طبی به چنان مراکزی جهت 
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حلیل رفته باز بازیابی قوای جسمانی و ذهنی میفرستند، تا مریض در آغوش طبیعت نیرویش را که به ت

 یابد.

سفری  " " راه ابریشمسیاح مشهور ایتالوی که از طریق  [ تذکار یافته مارکو پولو1] مأخذ قراریکه در

به چین کرده و مدتهای طوالنی را در آسیای میانه گذشتانده، در یکی از سفرنامه های مشهور خود به 

با تأکید اشارات جالبی دارد. او می نویسد : "عده ای از مسافرین  تان منجمله به جهیل شیوهبدخشان  افغانس

ایتالوی جهت صحت یابی درمنطقۀ جهیل شیوه به استراحت رفته بودند.  مشهور امپراتوری فینیدیک

ن شک به همین زمان بر می گردد. در اگست سال نامگذاری آهوی مشهور بدخشان بنام مارکو پولو بدو

ایتالوی به قصد دیدن جهیل شیوه بدانجا سفر کردند. در جریان  و کگناسی بونسی آقایان لیوناردو 1937

ه از آنجا می گذشت پیدا کردند که توسط آقایان ( کسفر خود راههایی تجارتی قدیم )کروسوفیا دل ایشیا

نشر گردید." این دو سیاح و محقق کوشیدند با وسایل دست  1951و کگناسی توضیح و در سال  گسپانی

، عمق جهیل را که ژرفترین نقطۀ آن ممکن بودمتر  80که تا برای تثبیت عمق آب جهیل شیوه داشته 

 ین کنند.متر )یک( است، تعی 270

د می رسد، در حالیکه حرارت یدرجۀ سانتی گر 15تا  12درجۀ حرارت آب جهیل در تابستانها در حدود 

جهیل  1961د بیشتر از این می باشد. دانشمندان ایتالوی که در تابستان سال سانتی گری درجه 5تا  4هوا 

صبح آب جهیل به رنگ زیبای الجوردی و امواج [، می نویسند : "در ساعات 1را تحقیق کرده اند ] شیوه

خفیف جلب نظر می کند که سطح آب جهیل را بر اثر بادی که از جانب غرب می وزد، نوازش می دهد. 

بجه شدید تر می شود و امواج  18و  17در ساعات بعد از ظهر باد اندکی زیاد شده و در بین ساعات 

مش شده و سطح آب آرام می گردد. این پدیده هر روز به کالن بوجود می آورد. در حوالی شام باد خا

نیز عین  و کگناسی عین ترتیب تکرار می شود." در این رابطه دو دانشمند دیگر ایتالوی یعنی بونسی

ابل دیدن گزارش را داده اند. جهیل شیوه و پدیده های مربوط به آن از جمله آن بازیهای کمیاب طبیعی و ق

ن جهیل شیوه و در مجموع بدخشان میتواند به حیث برااند که میتوانند سیاحان را به خود جلب نماید. بنا 

انکشاف کند، بالخاصه که این والیت ناشناخته باقی مانده و به جزء عده  مناطق مهم تورستیکیکی از 

م مخصوص حیوانی و نباتی آن ای معدودی کسی از کوهستانات زیبا و قلل سر به فلک کشیده با عال

 آگاهی ندارد. 

ررنگ بدخشان زمینۀ خوبی را برای انکشاف توریزم با وجود آنکه خصوصیات فزیکی و طبیعت زیبا و پ  

صورت نگرفته. در پالن  نیز فراهم نموده، الکن درین خصوص کمتر توجه شده و کدام سرمایه گذاری

بستر و به مصرف ده ملیون  40)دو( تنها اعمار یک هوتل به ظرفیت  هفت سالۀ زمان محمد داوود

 افغانی در نظر گرفته شده بود که آن هم بر اثر کودتای ثور اجراء نشد. 

ازینرو ایجاد تسهیالت و خدمات توریستیک برای انکشاف اقتصادی بدخشان ضرور پنداشته می شود. 

فاظت و صیانت از محیط زیست همآهنگ باشد و در خدمات توریستیک و سیاحت باید با مقررات ح

خدمت ارتقای فرهنگ و طبیعت بدخشان قرار گرفته و امکان انکشاف دوامدار این والیت را داشته باشد. 

[ 2در شرق تاجکستان صورت گرفته ] نمونۀ از تحقیقات و تسهیالت در امور سیاحت در منطقۀ مرغاب

 ن رابطه در اختیار ما می گذارد. که نقاط مثبتی را دری
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 ز محیط زیستصیانت ا:  9

 
 عوامل تخریب کنندۀ محیط زیست : - 1.9

 

های گلخانه ئی، به  مقدار افرازات گاز 19با اختراع ماشین و مخصوصاً بعد از انقالب صنعتی در قرن 

لف، مصارف بنزین روز به روز بیشتر گردید. با ایجاد موتور )انجن( های مخت ویژه کاربن دای اوکساید

، بگونۀ مثال در امر تولید برق، این افرازات و ترکیبات نفتی افزایش یافته و با بکار گیری ذغال سنگ

چندین برابر شد. با پیشرفت تخنیک و دسترس تعداد زیاد انسانها به عراده جات، مصارف مواد سوخت 

اوکساید را در قبال داشت. عالوه بر این هزاران مورد فزونی گرفت که افرازات زیاد تر کاربن دای 

ً در کشور های صنعتی، که بر اثر استفاده از مواد سوخت، کاربن دای  دگر وجود دارد، مخصوصا

اوکساید افراز می گردد. قرار تحقیقات سالهای اخیر مقدار گاز کاربن دای اوکساید در مقایسه با صد سال 

در صد افزایش یافته که باعث گرمی هوای کرۀ  150در حدود  ز میتاندر صد و از گا 35قبل، حدود 

[. دانشمندان حدس می زنند که گرمی هوا با دو چندان شدن افرازات کاربن دای اوکساید 1زمین گردیده ]

ات درجۀ سانتی گرید خواهد شد. در حالیکه تغییر 3در ظرف چند ده سال آینده، به طور اوسط بالغ بر 

طبیعی هوای کرۀ زمین در چند هزار سال یکی، دو درجه بیشتر نبوده. نقص دگر کاربن دای اوکساید 

سال زمان بکار است  120یکی در اینست که این گاز به زودی تجزیه نگردیده، بلکه برای تجزیۀ آن 

[1.] 

، قوت بیشتر اوکساید قابل یادآوریست که از بین بردن جنگلها به این مصیبت، یعنی افزایش کاربن دای

می بخشد، زیرا نباتات، مخصوصاً جنگلها مقدار زیاد کاربن دای اوکساید را از اتموسفیر جذب کرده و 

در عملیۀ فوتوسینتیز بکار گرفته به عوض آن اوکسیجن را آزاد می کنند. الکن متأسفانه در سراسر جهان 

ند و به این فاجعۀ محیطی یعنی ازدیاد گازات گلخانه ئی ابعاد گسترده تر داده جنگلها از بین برده می شو

 می شود. 

در افغانستان دهها هزار عرادۀ ثقیل مانند توپخانه، تانک، هلیکوپتر، طیارات مختلف نظامی، عراده های 

خت را به ملکی و غیره شب و روز در حرکت و فعل و انفعاالت اند و روزانه ملیونها لیتر مواد سو

مصرف رسانیده و گازهای گلخانه ئی را آزاد می کنند. عالوه بر این پرتاب بمها، انداخت توپخانه و 

 راکتها و سوختاندن تانکر های بنزین این فاجعه را عمق بیشتر می بخشد. همچنین سوختاندن پالستیک

 این فاجعه مدد فراوان میرساند.و تایر های عراده ها در حمامها و بعض جا های دگر به 

به همین ترتیب تخریب فرش نباتی که زمین را مستحکم نگه می دارد، قطع جنگلهای پسته و درختان 

سوزنی و قاچاق آن به پاکستان به شدت روانست. به این صورت جنگلهای مملکت صدمات کاری خورده 

چنانکه در باال ذکر به قدر قابل مالحظه ای کاهش یافته.  و با این کار امکانات جذب کاربن دای اوکساید

های گلخانه ئی، گرمی هوای کرۀ زمین را سبب شده که این خود باعث خشک  افزایش گازگردید، 

ه سالیهای متواتر گردیده. کمبود بارندگی نه تنها خشک شدن رودخانه ها و انهار را در قبال داشت، بلک

حتی آبهای ایستاده را که در طول دهها هزار سال آب سرشار داشتند، خشک نمود، مانند آبهای هامون 

 و غیره. ، آب ایستادۀ غزنی، آب ایستادۀ دشت ناورسیستان

قب فاجعه بار داشته و زندگی ملیونها انسان را به معرض این گرم شدن اقلیم و خشک سالی های پیهم عوا

خطر و انهدام قرار داده. ناگفته نماند که بر اثر تغییرات اقلیم در سالهای اخیر آبخیزیهای نا بهنگام و 

سیالبهای مدهش و لغزش زمین در افغانستان، مخصوصاً در بدخشان رخ داد که خسارات بزرگ جانی 
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، لغمان و چندین لغزش زمین در بدخشان ، تخار، کشمت، مانند آبخیزیهای قادسو مالی را در قبال داش

و غیره. عالوه بر این استفادۀ بی رویه از منابع طبیعی افغانستان مانند علفچر ها، نباتات کوهی، جنگلزار 

ر استفاده از گوشت و پوست آنها، ها، نیزار ها، آبهای رویزمینی و زیرزمینی و شکار حیوانات به منظو

شکار ماهی توسط دینامیت، شکار پرندگان و غیره عواملی اند که محیط زیست را تخریب می نمایند. 

وارد آورده که باید  منجمله بدخشان این عوامل مصائب بیشماری را بر طبیعت زیبا و پر رنگ افغانستان

 ک( مراجعه شود. )ی مأخذجلو آنرا گرفت. برای معلومات بیشتر به 

 

 رنگی محیط زیست بدخشان :رپ   - 2.9
 

چنانکه در فصول گذشته تذکار یافت، بدخشان دارای طبیعت زیبا، کوههای سر به فلک کشیده، دره های 

مقبول، آبهای نیلگون و خاکهای متنوع می باشد. آب و هوای این والیت در بعض نقاط کم و بیش معتدل، 

بارندگی آن در مقایسه با سائر والیات بیشتر است. متناسب به اوضاع و الکن بصورت اکثری سرد و 

احوال طبیعی بدخشان، تنوع عالم حیوانی و نباتی نیز درین والیت بگونۀ دگریست. چنانکه بسیاری 

حیوانات و نباتات این سرزمین در زمرۀ موجودات کمیاب محسوب می شوند که در باقی مناطق کشور 

د. ازین رهگذر محیط زیست این والیت با چنین خصوصیاتی و برای جلوگیری از کمتر سراغ می گردن

 انقراض نسلهای کمیاب حیوانی و نباتی در خور حفظ و صیانت بوده، اهمیت بسیار پیدا می کند.

محیط زیست بدخشان همانند طبیعت پ ررنگ آن متنوع بوده و با کشور های همسایه مشابهت های زیادی 

. از جانب دگر بسیاری مناطق بدخشان دارای ویژگی خاص خود می باشد که تنوع حیوانی به هم میرساند

و نباتی آنها جالب بوده که از آنها باید صیانت و نگهداری شود. چون مطالعات بخشهای وسیع بدخشان 

مقدور نیست، لذا درینجا صرف به اهمیت محیط زیست  رسالهدر رابطه با محیط زیست در حدود این 

 به مثابه مشت نمودی از خروار بسنده می گردد. به شمول دهلیز واخان میرپا

لغت ترکی خوقندی بوده و در مفهوم دشت بکار رفته، در حالیکه این سطح مرتفع هیچگاهی دشت  پامیر

راخ و باز" است. پامیر سلسله جبالیست [. پامیر در زبان باشندگان آن به معنی " درۀ ف132ص  2نبوده ]

جدا می کند و به طرف  که از شمال به طرف جنوب افتاده و ساحۀ آبریز آمو را از سطح مرتفع کاشغر

و  غرب ارتفاع آن کاهش می یابد. سطح مرتفع پامیر که در بین کوههای هندوکش، قراقورم، هیمالیا

بخش  قرار دارد، جزو قلمرو های افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، چین و پاکستان است. کونلون

 و پامیر قرار دارد. بزرگ ساحۀ پامیر در تاجکستان در آن طرف دریای آمو، پنج

دارای  یش می گذارد کهبه قول صاحبنظران زیبا ترین کوههای سر به فلک کشیدۀ جهان را به نما پامیر

پامیر محیط زیست  که در آن بیشتر بته ها و نباتات کوتاه قامت می رویند. اقلیم سرد و خشک می باشد

و  ، عقاب یا شاهین طالییواریو خرس نس ، گرگ، بز کوهیوباه برفیو ر ، پلنگآهوی مارکو پولو

دهها حیوان کمیاب دگر بوده که در جریان گشت و گذار و پرواز خود نظر به تغییرات فصلی و چراگاهها 

از قلمرو یک کشور به کشور دگری عبور می کنند. آهوی مارکو پولو نه تنها امروز در چشم جهانیان 

که از پامیر جانب چین گذشته، نیز دل در گرو این  1273دلکش است، بلکه مارکو پولو در سال زیبا و 

در بین سلسله کوههای عظیم که ارتفاع آنها تا حدود  پامیر افغانیدر قسمتهای مرکزی  حیوان گذاشته بود.

 4500تا  3500متر از سطح بحر می رسد، دره های وسیع و سطوح مرتفع که ارتفاع آنها بین  7000

نوسان می کند، وجود دارند. این سطوح مرتفع در بعض جا ها از توده های وسیع  از سطح بحر متر

جغله سنگهای مختلف که توسط ائتکاالت آب، یخ و باد از بدنۀ کوهستانها تخریب گردیده اند، پوشانیده 
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می باشد. الکن این نام به سرکول تغییر یافته  (Taurus) شده. نام اصلی سلسله کوه پامیر افغانی تاوروس

[. سرکول در گذشته به والیتی اطالق می شده که پامیر خرد را از پامیر کالن جدا می کند. 132ص  2]

در بین  [، مثالً در منطقۀ باج گاز2در هر دو جناح رودخانۀ پامیر علفچر های بسیار اعلی وجود دارد ]

جلب  و درختان فان یا توس . در جناحین این رودخانه تپه ها درختان سرو کوهیو شاور نواحی لنگر

نظر می کنند. دشتهای درشت و سرد، چراگاههای وسیع و سبز، قطعاتی از جنگلزار های انبوه، درختان 

، سرو کوهی ، بربریس، گالب وحشی، چوب خاروزنی، درخت خار ریگیچهار مغز و درختان رسای س

 .اند و نباتات دگر به طبیعت پامیر افغانی زیبائی خاصی بخشیده

می نویسد :"پامیر  نوشته شده، در خصوص پامیر کوچک که اولین اثر از او در مورد پامیر مارکو پولو

بلند ترین منطقۀ دنیاست که بین دو سلسله کوه قرار گرفته که در بین آن جهیلی وجود دارد که از آن 

غر در ظرف جهان است که در آنجا یک حیوان ال رودخانۀ با آب زالل می گذرد. پامیر بهترین چراگاه

ده روز فربه می شود. هر نوع صحنه ها و بازیهای هیجان انگیز طبیعی در اینجا دیده می شوند. در 

ثه های بزرگ در گشت و گذار اند. شاخهای آنها تا شش بلست رشد می کنند  اینجا تعداد زیاد آهوان با ج 

 و هیچگاهی در رمه های کمتر از سه یا چهار حیوان دیده نمی شوند." 

به کمک کشور های تاجکستان، قرغزستان، چین، پاکستان و افغانستان یک "  در نظر است که در پامیر

[ بوجود بیاید که از یک جانب از طبیعت پامیر و فرهنگ 5پارک بین المللی و فرامرزی صلح " ]

ری و همکاری بین این باشندگان پامیر صیانت شود و از جانب دگر زمینه تحقیقات علمی، حسن همجوا

 کشور ها بوجود بیاید.

ی و اوستاد پوهنتون نیویارک و عضو ین طبیعت گرای جهان، متخصص بیولوجبزرگتر[ 3ر ]جورج شل

دقیق زمانی  "انجمن صیانت از حیوانات وحشی" بدین باور است که "صیانت از محیط زیست پامیر

مشترک فی مابین کشور های حوزۀ پامیر بوجود بیاید. " جورج صورت گرفته می تواند که پروژه های 

 طبیعت و مبتکر این پروژه بود، از دگران پیش قدمتر شده و دست به کار شد. ر که دلبستۀ شل
 

 

 

  
 . در پامیر آهوی مارکو پولو:  1تصویر 

-http://www.artistic

2.html-taxidermy.com/lifesize 

: قیمت  2تصویر 

 کار یک رأس آهوش

 .1978سال  تا

و بز  مارکو پولو انآهو یشاخها:  3تصویر 

 [.5] در واخان یکوه

 

 

سال خدمات ارزنده ای  20در عرض بیشتر از  محیط زیست در سراسر پامیراین متخصص  صیانت از 

هزار رأس آهوی مارکو  10حدود  2003انجام داده. قرار تحقیقات او در سراسر حوزه پامیر در سال 

( روز به روز 3 ( وجود داشت که تعدادی از آنها بر اثر شکار خود سرانه )تصویر1)تصویر  پولو

به نام سیاح ایتالوی مارکو کاهش می یابد. این آهوان که شاخهای بزرگ و حیرت انگیز مارپیچ دارند 

http://www.artistic-taxidermy.com/lifesize-2.html
http://www.artistic-taxidermy.com/lifesize-2.html
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مشاهده گردیده،  2004[ طول بزرگترین شاخی که تا سال 3پولو مسمی گردیده اند. به گفتۀ جورج شلر ]

 (.3و  1صاویر سانتی متر می رسد و ریکارد را در سطح جهان شکستانده )ت 188به 

 

برای استحصال گوشت، به خصوص در قرغزستان و تاجکستان  شکار خود سرانۀ آهوی مارکو پولو

بالی جان این حیوان زیبا گردیده. بالی شکار نه تنها بر سر آهوی مارکو پولو بلکه باالی دگر حیوانات 

برای [ پیشنهاد می کند که 3و غیره نیز نازل شده. جورج شلر ] ، مارخوربرفی، بز کوهی مانند پلنگ

هزار دالر تادیه گردد و پول حاصله از آن در پروژه های  25س آهوی مارکو پولو باید شکار یک رأ

شکار یک رأس آهوی  به مصرف برسد. تا سالهای قبل از کودتای ثور صیانت از محیط زیست پامیر

 52حدود  2004[ که در پائیز 3( تعیین شده بود. جورج شلر ]2مارکو پولو ده هزار افغانی )تصویر 

، از سفر خود در افغانستان مأیوس بر گشته بود. زیرا دولت پامیر افغانی گشت و گذار کردهروز را در 

سی نه نیوشیده بود. الکن کشور های افغانستان به خواهشات او وقعی نگذاشته و فریاد های او را ک

[ پشتیبانی کرده در مسافرت او به این 3تاجکستان، قرغزستان، چین و پاکستان از ابتکار جورج شلر ]

 کشور ها کمک کرده بودند.

 واخان یولسوال 2014در سال  افغانستان ستیز طیمح یو اداره مل یو مالدار یاریوزارت زراعت، آب

الکن کرد.  ناعال یپارک مل ثیبه ح ،یو فرهنگ یعیطب یهاراثیمنظور حفظ م به بدخشان را تیوال

ازینکه در افغانستان، حتی در کابل امنیت وجود ندارد، چنین اعالنی به تنهائی نمی تواند از حیوانات و 

ان مسلح اند و پروای صیانت به عمل آورد، مخصوصاً که سودجویان و زورمند نباتات کمیاب پامیر

 چنین اعالنی را ندارند.

سروی و از آن حفاظت شود، در این صورت  بیالوجست ها بدین باورند که اگر محیط زیست در پامیر

با صدور اجازه وجود دارد، بدون آنکه در نفوس آنها  امکان شکار محدود و دوامدار آهوی مارکو پولو

حیوانات  سائرو  (Ovis ammon polii) ره ای وارد گردد. این حقیقت در مورد آهوی مارکو پولوخسا

، (Capra aegagrus) (، یک نوع بز کوهی(Uncia uncialبرفی  بطور مثال پلنگ پامیر و واخان

 Ursus) واری، خرس نس(Urnus thibetanus)سیاه آسیائی ، خرس (Capra falconeri) مارخور

arctus) بز کوهی ،(Capra ibex) گ، گر(Canis upus)  روباه  سرخ ،vulpes) (Vulpes غیره و

نیز صادق است. پلنگ برفی در گذشته و حال بخاطر پوست آن شکار می شد و هنوز می شود، چنانکه 

های پس از سقوط طالبان پوست این حیوان در افغانستان توسط خارجیها و عساکر آنها خریداری در سال

نوع پرنده ثبت گردیده بود  117در پامیر افغانی هویت  1978[ و هنوز هم می شود. تا سال 4می شد ]

 [.4نوع پرندۀ دگر نیز داخل این لیست گردید ] 50حدود  2002که در سال 

قبل از همه باید به سروی منطقه پرداخته شود و یک پالن برای  یط زیست واخانبرای صیانت از مح

مدیریت آن طرح گردد. کار سروی باید شامل سرشماری حیوانات و دریافت روابط فی مابین آنها، به 

اگاهها مشخص شوند و نیز گردد. عالوه بر این باید وسعت و نوعیت چر خصوص آهوی مارکو پولو

چگونگی روابط حیوانات با انسانها در رابطه با امراض مطالعه گردیده، زمینه های سالم توریستک و 

باید جزء میراثهای طبیعی جهانی یونسکو  صیانت از محیط زیست بررسی شوند. بخشهای وسیع پامیر

بین المللی و فرامرزی صلح " که در باال از آن  شناخته شوند و از آنها محافظت به عمل آید. " پارک

ذکری رفت، باید شامل همۀ کشورهای منطقه مانند افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، چین و پاکستان 

 [. 5] گردد
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، بلکه نه تنها از رهگذر تنوع محیط زیست نباتات و حیوانات کمیاب جالب است و دهلیز واخان پامیر

بخاطر باشندگان آن که زبان و فرهنگ شان دست ناخورده مانده، نیز دلچسپ می باشد. " در پامیر افغانی 

نیز می گردد. در سالهای پسین بین  خانوادۀ قرغز 140حدود دوازده هزار نفر زندگی می کند که شامل 

گان پامیر امیدوارند که روزی چین و افغانستان مردمان کوچی قرغز اعتیاد به تریاک گسترش یافته. باشند

باز نمایند. چین ممکن است خط آهنی را برای انتقال مواد  مرز میان دو کشور را در کوتل واخجیر

معدنی درینجا بسازد " )دو(. امید بر آنست که با ایجاد چنین راهی توجه به باشندگان این خطه معطوف 

 نسان، حیوان و نبات این گوشۀ کشور محافظت به عمل آید.گشته و از ا

 

 : خذآم - 3.9
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