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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر
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اقرأ باسم ربك
سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� - كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهة سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعة نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
هيچ  از  ما،  عزيز  فرزندان  به  آن  محتواى  انتقال  و  كتاب درسى  اين  آموزش  روند  در  تا  مى گردد 
نوع تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر 
انتقادى بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز 
كنند، كه در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته 

و شكوفا خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابة ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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�زراعت و مالدارى  t
�زراعت و اهميت اقتصادى آن  t

 - شيوه هاى زراعت 

-  شيوه هاى قديمى

 - شيوة عصرى و پيشرفته 

�  توليدات مهم زراعتى  t
 -توزيع جغرافيايى زراعت

�مالدارى و اهميت اقتصادى آن  t
�شيوه هاى مالدارى  t

 - شيوة عنعنوى و قديمى 

 - شيوة عصرى و پيشرفته

�حيوانات وحشى  t
�بررسى وضعيت زراعت و مالدارى  t

 

بخش افغانستان 
فصل اول

زراعت و مالدارى

در اين فصل مى خوانيم
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از شاگردان انتظار مى رود كه با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير دست يابند:
اهميت اقتصادى زراعت را درک کنند. �t

با شيوه هاى مختلف زراعت، آشنايى پيدا کنند. �t
با کارآيى شيوه هاى جديد زراعتى آشنايى حاصل کنند. �t

ميزان توليدات زراعتى کشور را بشناسند. �t
با توزيع جغرافيايى زراعت کشور آشنا شوند. �t

اهميت اقتصادى مالدارى را درک کنند. �t
با انواع حيوانات اهلى کشور و نحوة توزيع آن آشنا  شوند. �t

از شاگردان انتظار مى رود كه با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى زير دست يابند:
بتوانند اهميت اقتصادى زراعت را بيان کنند. �t

شيوه هاى مختلف زراعت را تشريح کنند. �t
داليل کارآيى  شيوه هاى جديد زراعت را بيان کنند. �t

اهميت اقتصادى مالدارى را بيان کنند. �t
انواع حيوانات اهلى کشور را بيان کنند. �t

ساحات کشت نباتات مختلف زراعتى را روى نقشه نشان دهند. �t
ساحات نگهدارى حيوانات اهلى افغانستان را روى نقشه تثبيت و نشان دهند. �t

مشکالت مالدارى کشور را بشمارند. �t

اهداف عمومى فصل اول
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درس اول
1،1 زراعت و اهميت اقتصادى آن

زراعت، عبارت از آماده ساختن زمين براى بذر و پاشيدن تخم حبوبات، سبزيجات و مواد 

اولية نباتى بوده که با توافق اقليم، آب و خاک مساعد، توسط وسايل عنعنوى يا تکنالوژى 

معاصر به طور آبى يا للمى صورت مى گيرد و در فصل هاى مختلف سال، حاصالت را از 

زمين مى گيرند که براى رفع احتياجات اولية بشر به کار برده مى شود.

زراعت، يک بخش عمده و اساسى اقتصاد ملى کشور ما بوده و بعضى از محصوالت آن 

مثل ميوه ها، زعفران و غيره منبع بزرگ صادرات و عايدات را تشکيل مى دهد.

زراعت و مالدارى شغل بيشتر مردم کشور ما را تشکيل مى دهد. حاصالت زراعتى نه تنها 

در رفع احتياجات اولية انسان ها اهميت دارد؛ بلکه در انکشاف صنايع خفيفه و مواد غذايى 

و تقويت اقتصاد مورد استفاده قرار مى گيرد. از فروش بعضى حاصالت زراعتى، درآمد 

پولى غرض رفع نيازمندى هاى معيشتى زنده گى انسان ها به دست مى آيد.

در کشور زراعتى ما افغانستان اقسام غله ها و حبوبات ديگر، اقسام ميوه ها، نباتات صنعتى 

و روغنى، اقسام سبزى ها ، علوفه )شبدر و رشقه( بعضى نباتات طبى مثل زعفران و غيره 

کشت مى شود.

در بارة اهميت حياتى و اقتصادى زراعت چه مى دانيد؟
شکل1: شيوة عنعنوى زراعت )قلبه کردن زمين( در افغانستان
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عواملى که بر نوعيت و توليدات زراعت تأثير دارد عبارتند از: عوامل فزيکى، اجتماعى، 

اقتصادى و سياسى. عوامل فزيکى آن، نوعيت خاک، شکل زمين، نوعيت اقليم و منابع آبى 

مى باشد که بر کميت و کيفيت مواد زراعتى به طور مستقيم تأثير دارد.

برفبارى هاى زمستانى و باران هاى بهارى در مرطوب نگهداشتن طبقه هاى خاکى و دامنه هاى 

مناطق مرتفع، باعث رشد و نموى ريشه و ساقة نباتات، به ويژه گندم مى گردد.

به  پيشرفته است و  به شکل معاصر و  به شکل عنعنوى و بخشى  افغانستان بخشى  زراعت 

صورت عموم از تمام رقبه افغانستان 7،9 ميليون هکتار زمين آن تحت زراعت قرار دارد. از 

آن جمله 5،3 ميليون هکتار آن قابل آبيارى مى باشد و بنابر کمبود آب، همه ساله تنها 2،6 

ميليون هکتار زمين آن آبيارى مى گردد.

       فعاليت داخل صنف
شاگردان در دو گروه تنظيم گردند، گروه اول، راجع به انواع نباتات زراعتى و فايده هاى 

و  نموده  بحث  ما  در کشور  زراعت  اقتصادى  اهميت  به  راجع  دوم  گروه  و  آن  حياتى 

نمايندة هر گروه نتيجة کار گروه خود را در صنف بيان کند.

    سؤال ها
1ـ زراعت چگونه فعاليتى است؟ تعريف نماييد.

2ـ زراعت چه اهميت اقتصادى دارد؟ توضيح نماييد.

3ـ گندم به چند نوع زرع مى گردد؟

     فعاليت خارج صنف
شاگردان با استفاده از کتابخانه ها يا کدام مرجع ديگر علمى در مورد اهميت اقتصادى 

ميان  در  خود  هم صنفان  با  نموده  جمع آورى  معلومات  صفحه  يک  زراعت کشور، 

بگذارند.

؟
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درس دوم
2،1 شيوه هاى زراعت

توسط  قلبه  عنعنوى که،  به شکل  اکنون  تا  قديم  زمان هاى  از  ما شيوة زراعت  در کشور 
حيوانات و کار پرزحمت، توسط دستان توانمند دهاقين صورت مى گيرد. حاصالت کم و 
ناچيز آن مصارف نفوس روزافزون کشور ما را کفايت نمى کند و ساالنه مقدار زيادى غله 
از خارج وارد وطن ما مى گردد. اما امروز زراعت افغانستان بيشتر به شيوة قديمى و شيوة 

عصرى و پيشرفته صورت مى گيرد که به طور فشرده توضيح مى گردد:
الف ـ شيوه قديمى

اين شيوة زراعت افغانستان به طورکل زراعت سنتى بوده و هدف عمدة آن فعاليت هاى 
زراعتى  دهاقين، رفع نيازمندى هاى مصرفى آن ها مى باشد. 

چون تأمين خانواده ها با مواد خوراکه از نيازمندى هاى اوليه در زراعت عنعنوى است در 
حدود 60 الى 80 فيصد منابع زمين و کار به توليد غله ها اختصاص داده مى شود.

در زراعت عنعنوى زمين، نيروى کار، وسايل زراعتى و تخم بذرى به شکل ابتدايى وجود 
داشته و از طرف دهاقين فراهم مى گردد.

پول  با  تا  مى کنند  عرضه  بازار  به  را  خود  شدة  توليد  محصوالت  مقدار  يک  دهاقين، 
فيصد   50 تا  بين صفر  عموم  به صورت  دهاقين  کنند.  را خريدارى  نيازمندى ها خود  آن 

محصوالت توليد شدة خود را به بازار عرضه مى دارند.
قرار احصاييه دولت، مصارف گندم به حيث مواد غذايى براى هر نفر افغان ساالنه 162 کيلوگرام 
وانمود گرديده است؛ چون حاصالت زراعتى کشور ما مصارف مردم را پوره نکرده، ازاين رو 
در بعضى واليات تا حدى کچالو، جاى غله ها را گرفته و توليدات کچالو از 500 تن به 25000 

تن افزايش يافته است و هم مقدار  زياد غله ها ساالنه از خارج وارد وطن ما مى گردد.

شيوه هاى زراعت در افغانستان چگونه است؟

شکل2: شيوة آبيارى زمين در افغانستان که بيشتر به شکل غير فنى و غير منظم صورت مى گيرد. 
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ب ـ شيوة عصرى و پيشرفتة زراعت
براى ايجاد شرايط و ساده سازى در تغيير زراعت عنعنوى به شيوة عصرى و پيشرفته، امکانات 
برق،  نقل،  و  حمل  وسايل  و  مواصالتى  خطوط  باشند:   داشته  را  اساسى  نقش  مى تواند  زير 
ادوية ضد  بذرى، کود،  ارتباطات، تخم هاى اصالح شدة  مارکيتى،  آبيارى،تسهيالت  سيستم 

آفات و امراض نباتى، ماشين آالت زراعتى، 
خدمات تحقيق، ترويج و حفاظت نباتات و 
غيره. مشخصة ديگر زراعت عصرى، زرع 
متکاثف است که از زمين کم حاصل بيشتر 

به دست مى آورند.
ماشين آالت  عصرى  زراعت  شيوة  در 
در  فراوانى  و  کارها  در  سهولت  زراعتى 

توليدات را به عمل مى آورد. 
نهرها، حفر چاه هاى عميق  و  بند  احداث 
و تحت کشت استفادة وسيع از زمين هاى 
باير، باعث توليدات زياد و خود کفا شدن 

کشور مى گردد.

       فعاليت داخل صنف
شاگردان در سه گروه تنظيم گردند و بعد از بحث به پاسخ فشرده پرسش خود بپردازند 

و نمايندة هر گروه نتيجة فعاليت خود را در صنف بيان کند.
گروه اول: هدف عمده در شيوة زراعت عنعنوى  چيست؟

گروه دوم: هدف عمده در شيوة زراعت عصرى و پيشرفته چيست؟
گروه سوم:  دو مثال از شيوة زراعت عنعنوى  و عصرى را بنويسيد.

    سؤال ها
جمله ها را به دقت بخوانيد. در مقابل جملة درست آن حرف )ص( و در مقابل جملة 

غلط آن حرف )غ( بنويسيد.
1ـ در شيوة زراعت عنعنوى  توليدات و حاصالت زراعت فراوان مى شود. )   (  

2ـ در شيوة زراعت عصرى و ماشينى، توليدات و حاصالت، کم و ناچيز مى باشد. )    ( 
3ـ شرايط اقليمى در توليدات زراعت نيز تا ثير دارد. )    (

     فعاليت خارج صنف
شاگردان بعد از مشوره با اعضاى فاميل خود؛ جواب سؤال زير را مختصراً بنويسند و در 

درس آينده در صنف بيان کنند. 
زراعت ماشينى چطور جاى زراعت عنعنوى  را در کشور ما خواهد گرفت؟

زراعت عصرى زراعت عنعنوى

 زياد ساختن مفاد از طريق فروش
حاصالت در مارکيت

رفع نيازمندى هاى مصرفى خانواده

استفادة وسيع از تکنالوژى جديد توليد  استفاده از عوامل سنتى توليد

 پيوند قوى با مارکيت، توليد     
وحاصالت توليدى

 پيوند ضعيف با مارکيت، عوامل توليد
و حاصالت توليد

حاضر به قبول خطر و ضرر  محافظه کارى پيرامون استفاده از
تکنالوژى

توليدات فراوان و خود کفا شدن  حاصالت غله هاى ناچيز مصارف
 مردم را کفايت نمى کند

 شديار توسط تراکتور تا 20 سانتى متر
 زمين را نرم و عمق مى سازد که ريشه
 و ساقه نبات در آن قوى و حاصلخيز

مى گردد

 شديار توسط قلبة حيوانات، 10 سانتى
 متر را نرم و عمق مى کند که ريشه

نبات در آن خوب نمو مى کند

 تخم بذرى پاک و مواد غذايى را به
طور کامل به خود جذب مى کند

 تخم بذرى يکجا با تخم نباتات هرزه
 کشت مى شود و نبات هرزه مواد

غذايى را بيشتر براى خود مى گيرد

؟
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درس سوم
3،1 توليدات مهم زراعتى

افغانستان که مناطق مختلف اقليمى دارد، زمينة زرع و توليد انواع مختلف نباتات را مساعد 
مى سازد. چون در حدود 80 فيصد اراضى افغانستان، کوهستانى، بيابان، يا نيمه بيابان است، 
حدود 15 فيصد از خاک کشور ما براى زراعت مساعد است و قريب به نيم آن زير کشت 
است. ساحة مجموعى اراضى زراعتى افغانستان به 28 ميليون هکتار مى رسدکه از آن جمله 7.8 

ميليون هکتار آن قابل زرع بوده و از 4.5 ميليون  هکتار آن همه ساله استفاده به عمل مى آيد.
برنج، جوارى وجو( در يک ساحة  افغانستان حبوبات )گندم،  توليدات زراعتى  از جملة 
وسيع زراعتى کشور زرع و حايز اهميت مى باشد که در حدود 83 فيصد زمين هاى آبيارى 
مواد زراعتى؛ چـون:  بر مى گيرد. ساير  را در  للمى  تمام زمين هاى  تقريباً  و  شدة زراعتى 
ميوه ها، سبزى ها  و نباتات صنعتى؛ مانند: پنبه و لبلبو به شمول علوفة حيوانى و غيره 430 

هزار هکتار از اراضى آبيارى شدة زراعتى را اشغال نموده اند.
* در توليدات زراعتى کشور ما از همه مهم تر و اولتر موادى که احتياج غذايى مردم را 
رفع مى دارد عبارت از حاصالت گندم است که غذاى اساسى مردم کشور ما را تشکيل 

مى دهد.
گندم به طور عموم در عرض البلد هاى متوسط جغرافيايى مى رويد که از اين لحاظ سرزمين 

افغانستان مساعد ترين شرايط طبيعى کشت و زرع گندم را به وجود آورده است.
گندم در ارتفاعات مختلف افغانستان از 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت مى باشد 
در  است.  يافته  تخصيص  گندم  زرع  براى  افغانستان  اراضى  فيصد    60 تا   50 حدود  در 

حالى که از جملة اراضى تحت زرع غله جات 90 فيصد آن  را در بر مى گيرد.

ـ شرايط طبيعى کشور ما به کشت انواع کدام نباتات زراعتى مساعد است؟
شکل3: جمع آورى و چيدن محصوالت پنبه در يک مزرعه.
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کشور ما از نظر داشتن انواع مختلف گندم نرم يا خزانى و سخت  يا بهارى در زمرة تمام 
کشورهاى جهان، مقام اول را دارا است.

نظر به تحقيقات »واويلوف« عالم روسى، منطقه هاى شمال افغانستان، مرکز اولية زرع گندم 
نرم در براعظم آسيا مى باشد و با داشتن 57 فيصد نوع مختلف آن در تمام جهان مقام اول 

را دارد. زرع اين نوع گندم در فصل خزان در مزارع آبى صورت مى گيرد.
بخش زياد گندم توليد شده در افغانستان از مزارع آبى به دست مى آيد و مقدار حاصالت 
آن به مقايسة گندم للمى بيشتر مى باشد؛ البته از جملة اراضى تحت زرع گندم 56 فيصد آن 

آبى و 44 فيصد آن للمى مى باشد.
بخش زيادى از دو، سوم بخش گندم توليد شده در مرکزهاى توليدى به مصرف مى رسد 

و سوم بخش آن، همه ساله در بازارهاى داخلى به فروش مى رسد.
مناطق  درحالى که  بوده  واقع  مملکت  شمال  در  للمى  گندم  زرع  وسيع  و  بزرگ  منطقة 

مخصوص گندم آبى را نواحى جنوبى، جنوب غربى و مرکزى افغانستان تشکيل مى دهد.
* برنج بعد از گندم از غله هاى عمدة کشور ما به شمار مى آيد و مهم ترين مادة غذايى مردم 

ما را تشکيل مى دهد.
برنج معموالً در مناطقى زرع مى گردد که آب و هواى گرم و آب فراوان داشته باشد. برنج 
در افغانستان در مناطق کم ارتفاع، گرم و داراى آب فراوان کشت مى گردد و دو نوع عمدة 

آن به نام برنج باريک و برنج لک شهرت زياد دارد.
برنج  است.  زياد  لک  برنج  مقايسة  به  باريک  برنج  مصرف  اندازة  و  توليد  مقدار  قيمت، 
باريک در واليت هاى شرقى، )لغمان، کنر و ننگرهار( و در واليت هاى شمال )بغالن، کندز 

و تخار( به پيمانة وسيع زرع مى گردد و توليدات آن حايز اهميت است.
کشت  تخار  و  بغالن  لوگر،  وردگ،  ميدان  واليت هاى  در  معمول  طور  به  لک،  برنج 

مى گردد.

* جوارى نيز در مناطق گرم و مرطوب زرع مى شود. توليدات آن از اين پيش در بيشتر 
واليت هاى کشور به مصرف مى رسيد و غذاى يک تعداد از مردم  را تشکيل مى داد؛ اما در 
اين اواخر ساحة زرع و کشت آن محدود گرديده و به صفت مواد خوراکة مردم از آن چندان 
استفاده صورت نمى گيرد. ساحة زرع جوارى بيشتر واليت هاى پکتيا، پکتيکا، ننگرهار، لوگر 

و غيره مى باشد.

اقليم سرد  به گندم در  نسبت  و  بوده  افغانستان  از محصوالت زراعتى در  نيز يکى  * جو 
زيادتر مقاومت دارد. جو بيشتر براى تغذية حيوانات به مصرف مى رسد.

نيز در بعضى از ساحات  باقلى، مشنگ و غيره  ساير حبوبات؛ از قبيل لوبيا، ماش، نخود، 
کشور ما توسط دهاقين زرع مى گردد.

* سبزى ها  نيز از جملة مواد عمدة غذايى افغانستان به شمار مى روند. مهم ترين انواع سبزى   
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که در افغانستان زرع مى گردند عبارت اند از:
زردک،  رومى،  بادنجان  سياه،  بادنجان  کچالو، 
باميه،  مرچ،  تورايى،  گلپى،  کدو،  پالک،  شلغم، 

کاهو و غيره.
* ميوه ها نيز از جملة توليدات مهم زراعتى کشور ما 
بوده و شرايط طبيعى افغانستان براى نمو و رشد اشجار 
مختلف ميوه دار، خيلى مساعد است که عالوه بر رفع 

ضروريات داخلى به خارج نيز صادر مى گردد.
افغانستان از لحاظ داشتن انواع مختلف ميوه هاى برگريز 
و ستروس شهرت جهانى دارد. تقريباً از تمام ميوه هاى 
سيب،  انگور،  مانند:  تازه؛  صورت  به  هم  افغانستان 
خربوزه، تربوز، انار، ناک، بهى و غيره و هم به صورت 
خشک؛ از قبيل کشمش، بادام، پسته، خسته، جلغوزه، 
آلوبخارا و غيره هم در داخل کشور به مصرف مى رسد 

و هم به خارج صادر مى گردد.
در  نيز  نيشکر  و  لبلبو  پنبه،  مانند:  صنعتى؛  نباتات   *

کشور ما زرع مى گردد.
افغانستان از مناطق اصلى و اولية زرع پنبه در جهان به 
شمار مى رود و در منطقه هايى که هواى تااندازه يى گرم 
و آب زياد دارد زرع مى گردد. کشت آن در منطقه هاى 

شمال، غرب و شرق کشور امکان پذير است.
لبلبو نيز از جملة نباتات سابقة کشور ماست. پيش از 
بيشتر در واليات بغالن و کندز زرع مى گرديد  آن 
و بيشتر در فابريکة قند بغالن از آن استفاده به عمل 

مى آمد.
نيشکر در واليات ننگرهار، کنر، لغمان و پکتيا يک 
در  بيشتر  نموده،  احتوا  را  زراعتى  محدود  ساحة 
اطراف شهر جالل آباد کشت مى گردد و بيشتر در 
ساختن )گـُر( که يک نوع قند تصفيه ناشدة نسوارى 

رنگ مى باشد به مصرف مى رسد.
* نباتات طبى: در کشور ما انواع مختلف نباتات طبى در نقاط مختلف رشد و نمو مى نمايند 
و مردم ما از زمانه هاى سابق از آن به شکل ابتدايى استفاده مى نمايند. يک تعداد از اين نباتات 
به خارج نيز صادر مى گردد. نباتات طبى که در طبابت يونانى از آن استفاده مى نمايند، بعد از 

1379 1378 1377 نوع محصول

834،2499،2496،1گندم

450420233برنج

24021674جو

330240115جواري

222222ارزن
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505050

242424کنجد

666666پنبه دانه

222222پخته

520540540سبزيجات

909090تربوز

222222انواع خربوزه

330330330انگور

383838نيشکر

111لبلبوى قند

181818سيب

141414انواع شفتالو

353535انواع آلو

121212ستروس

383838زردآلو

168168168ساير ميوه ها

جدول معلومات اضافى 
توليدات زراعتى افغانستان طى سال هاى            

1377 ـ 1379 هـ . ش. )ارقام به هزار تن(
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صنعتى شدن، دواهاى مثمر از آن 
ساخته مى شود که عبارت اند از:

زعفران، شيرين بويه، زيره، موماليى، 
اسپند، خاکشير، گل بابونه، جوانى و 
باديان، ترخ، زوف، کاسنى و ده ها 

نوع ديگر.
 *حبوبات روغنى که شامل زغر، 
آفتاب پرست  گل  کنجد،  شرشم، 
نيز در يک ساحه  و غيره مى باشد 

محدود کشور ما زرع مى گردد.

                فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه هاى مناسب تنظيم شوند؛ نخست متن درس را خاموشانه مطالعه نموده 
بعد در موردکى از توليدات زراعتى کشور بحث کنند و نمايندة گروه نتيجة بحث خويش 

را به هم صنفان خود ارايه نماند.

     سؤال ها
1ـ کدام نوع نباتات زراعتى در ساحة وسيع کشور کشت مى گردد؟ در بارة آن توضيحات 

ارايه نماييد.
2ـ برنج به طور کامل به چند نوع است و درکدام مناطق کشور زير چه  شرايط طبيعى زرع 

مى گردد؟ توضيح دهيد.
3ـ چند نوع از ميوه هاى کشور را مى شناسيد؟ در مورد اهميت آن معلومات دهيد.
4ـ نباتات طبى چه مفهوم را افاده مى کند و چند نوع آن  را مى شناسيد؟ نام ببريد. 

     فعاليت خارج صنف
با  به دست مى آيد، کشت آن  زراعتى  از محصوالت  نوع  بودوباش تان کدام  منطقة  در 
کدام مشکالت روبه رو است، زراعت منطقة تان چگونه پيشرفت خواهد کرد تا سبب 
صفحه  يک  در  را  تان  نظر  باره  اين  در  شود،  ما  مملکت  و  کشاورزان  اقتصاد  تقويت 

بنويسيد و در مورد آن صحبت نماييد.

؟

1383 1382 1381 1380 نوع محصوالت

1/597/0002/686/0003/480/0002/884/000گندم

242/000388/000260/000325/000برنج

87/000345/000240/000337/000جو

160/000298/000210/000315/000جوارى

220/00020/00017/00022/000ارزن

274/000269/000434/000339/000کچالو و لبلبو

38/00038/00038/00038/000نيشکر

1/0001/0001/0001/000لبلبوى قند

68/70068/90058/40074/900ميوة خشک 

50/00050/00042/10050/000لوبيا، نخود و غيره

9/0009/0007/00015/000انواع بادام

5/0005/0003/9005/000چارمغز

2/8002/8002/2003/000پسته

9001/1002/400900زيتون

جدول معلومات اضافى
بعضى محصوالت اصلى زراعتى افغانستان طى سال هاى 1380 ـ 1383 هـ . ش.
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درس چهارم
توزيع جغرافيايى كشاورزى

نباتات و غله ها در کدام مناطق  انواع  توزيع جغرافيايى زراعت اين مطلب را مى رساند که 
کشور و زير چه نوع شرايط اقليمى و ساختمان اراضى سطح توليد آن ارتقا مى يابد.

قسمى که در درس قبلى تذکر به عمل آمد، وضع کوهستانى مملکت ما سبب شده که در 
يک بخش زيادى از اراضى کشور ما زراعت صورت نگيرد.

کشت حبوبات، سبزى ها  و ميوه ها در يک ساحة وسيع زراعتى کشور صورت مى گيرد که 
عبارت از منطقة استپ و کنار جويبار ها مى باشد. 

بخشى از خاک وطن ما توسط جنگل هاى طبيعى و علفچرها پوشانيده شده است.
قسمى که در نقشة I حبوبات مى بينيد، گندم و جو کم و بيش در تمام مناطق افغانستان کشت مى گردد.

اگر به نقشة II حبوبات توجه کنيد، مى بينيد که کشت جوارى بيشتر در مناطق شرقى کشور و 
بعضى نقاط ديگر کشور و کشت برنج زيادتر در واليت هاى شرقى و شمالى کشور صورت 
مى گيرد. قسمى که در درس قبلى نيز مطالعه نموديد و در نقشة نباتات صنعتى نيز ديده مى شود، 

مناطق  بعضى  زراعتى  زمين هاى  در  پنبه 
نيشکر در  شمال، غرب و جنوب غرب، 
شرق و لبلبو زيادتر در واليت هاى کندز 

و بغالن زرع مى گردد.
نباتات ديگر صنعتى؛ مانند: گل آفتاب- 
پرست، کنجد و زغر به شکل پراگنده در 

ساحات مختلف کشور کشت مى شود. 

آيا مى دانيد که کشت بعضى از نباتات زراعتى در سرتاسر کشور امکان پذير است؟
شکل4: نقشة I حبوبات 

شکل5
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 در نقشــه ديده مى شود که کچالو 
و ساير سبزى ها  در ساحات شرقى، 
شــمالى، هــرات و کندهار بيشــتر 
تمرکز يافته اســت. کشــت ميوه ها 
از جمله انگــور زيادتر در کندهار، 
هرات، کابــل، پروان و کاپيســا و 
ســتروس )نارنج و ليمــو( زيتون و 
غيــره در واليات شــرقى، هم چنان 

تربوز و خربوزه زيادتر در صفحات شمال رواج دارد.

         فعاليت داخل صنف
شــاگردان در چهار گــروه تنظيم 
شوند؛ فعاليت ذيل را انجام دهند 
و نمايندة گروه نتيجة کار خويش 

را به هم صنفان خود ارايه نمايد:
 I نقشــة  روى  از  اول،  گــروه  �t
حبوبات و با استفاده از متن درس 
گذشته، ساحات زرع گندم و جو 
را تثبيت نمايند و هم چنان واضح 

سازند که هر نقطه )اشاره يا عالمه( نماينده گى از چند هزار تن مى نمايد.
�tگروه دوم، در نقشــة II حبوبات ســاحات کشــت برنج، جوارى، گروه سوم، در نقشة 
نباتات صنعتى، ســاحات نباتات صنعتى و گروه چهارم در نقشة باغ ها و تاکستان ها ساحات 

سبزى ها  و ميوه ها را تثبيت نمايند.

      سؤال ها
1ـ توزيع جغرافيايى زراعت داراى چه مفهوم است؟

2ـ چرا گندم در سرتاسر کشور کشت مى گردد؟ تنها دو علت آن  را واضح سازيد.
3ـ چرا در بعضى از مناطق کشور ما انواع نباتات زراعتى و توليدات آن کم است؟ علت 

آن  را واضح سازيد.
    

     فعاليت خارج صنف
يک  در  آن  را  ساالنة  توليدات  و  نماييد  انتخاب  را  زراعتى  نبات  نوع  يک  يک تان،  هر 

واليت تخمين نماييد.

؟

شکل6

شکل7
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درس پنجم
4،1 مالدارى و اهميت اقتصادى آن 

افغانستان سابقة زياد دارد. زمانى که شکار حيوانات کم شده  مالدارى و تربية حيوانات در 

رفت،  مردم به طرز زنده گى ديگرى رو آورند و به تربيه و پرورش حيوانات پرداختند. از آن 

زمان تا حال قرن ها مى گذرد که يک تعداد از مردم به اين وضع زنده گى ادامه مى دهند.

سلسله کوه هاى داراى نشيب و تپه هاى خاکى در سراسر کشور ما شرايط تربيه و نگهدارى 

حيوانات و مواشى را به خوبى آماده ساخته و تا حال يک تعداد زيادى از مردم ما را به اين 

طرز و شيوة زنده گى، مصروف نگهداشته است.

در افغانستان حدود 80 فيصد مردم در سکتور زراعت مصروف اند و هيچ زارع وجود ندارد که 

به تربية مواشى مشغول نباشد. عالوه بر آن يک تعداد زيادى از مردم به ويژه کوچى ها به طور 

کامل به تربية مواشى مشغول اند و وسايل معيشت شان را از همين طريق تکافو مى کنند.

اهميت و ارزش مالدارى يا پرورش حيوانات از لحاظ کميت و کيفيت در اين است که در 

انکشاف اقتصاد مردم ما نقش مهم دارد.

ارزش توليدات حيوانى کشور در حدود 7 الى 10 فيصد عوايد غير خالص ملى را تشکيل مى دهد.

عالوه بر آن که مردم از محصوالت حيوانى به حيث منبع مهم مواد غذايى) گوشت و لبنيات( 

استفاده مى نمايند از حيوانات براى توليد قوة کار، حمل و نقل، توليد پوست، پشم و غيره نيز 

تربيه و پرورش حيوانات در زنده گى و اقتصاد مردم ما از چه اهميت برخوردار است؟
شکل8: تصويرى از شتر دوکوهانة افغانستان
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استفاده مى کنند.

محصوالت حيوانى، چون: پشم، پوست گاو و گوسفند، پوست قره قل و روده از نظر ارزش 

معموالً از ده الى بيست فيصد صادرات کشور را احتوا مى نمايند.

هم چنان صادرات قالين از پشم و پوستين باب صنعتى شده از پوست، باز هم يک فيصدى قابل 

مالحظة صادرات افغانستان را تشکيل مى دهد. عالوه بر آن بخش زياد گوشت و شير مصرف 

شــده در کشــور که به ترتيب  براى هر نفر ســاالنه در حدود 11.5 الى 60 کيلوگرام تخمين 

مى شود از منابع داخلى تهيه مى گردد.

پرورش  به  کشور  در  اخير  خشک سالى هاى  و  ساله  چهل  جنگ هاى  که  است  تذکر  قابل 

حيوانات و مالداران نيز صدمة بزرگ رسانده، در پهلوى آن تلف شدن حيوانات نسبت نبودن 

آب صحى و کافى و محل بود و باش مناسب در ايام سرد سال، زياد بوده، وفيات ساالنة آن  

را تقريباً 20 فيصد تخمين نموده اند.

�tانواع حيوانات اهلى و توزيع جغرافيايى آن: حيوانات اهلى که پرورش آن ها بيشتر توسط 
مالداران و زمينداران صورت مى گيرد، عبارت اند از: گاو، گوسفند، بز، مرکب، شتر، اسپ، 

قاطر، مرغ خانه گى و غيره. گوسفند قره قل و گوسفند عادى در اقتصاد کشور نقش عمده 

شکل9
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دارد و سهم آن در صادرات محصوالت حيوانى بسيار زياد است.

کشور  سرتاسر  در  بيش  و  کم  گوسفند  پرورش  مى بينيد  حيوانات(   I )نقشة  در  قسمى که 

صورت مى گيرد. در حالى که گوسفند قره قل در صفحات شمال از واليت بدخشان تا هرات 

گسترش يافته است. تربية بز، نيز در سرتاسر کشور رواج دارد.

اگر به نقشة )II حيوانات( توجه نماييد، مى بينيد که پرورش حيوانات ديگرى؛ مانند گاو، 

مرکب، اسپ و اشتر نيز کم و بيش در تمام واليت هاى کشور عملى مى شود.

      

شکل10
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     فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه هاى مناسب تنظيم گردند، وظيفه هاى زير را انجام دهند و نمايندة هر 

گروه نتيجة کار گروه خويش را به هم صنفان خود ارايه نمايد.

1ـ متن درس را خاموشانه مطالعه نمايند و در مورد اهميت مالدارى صحبت نمايند.

2ـ متن درس و )نقشة I حيوانات( را مطالعه نمايند و در بارة توزيع جغرافيايى گوسفند، 

گوسفند قره قل و بز معلومات دهند.

3ـ متن درس و )نقشة II حيوانات( را مطالعه نمايند و ساحات پرورش و نگهدارى حيواناتى، 

چون گاو، مرکب، اسپ و اشتر را مشخص کنند.

     سؤال ها

1ـ مالدارى در زنده گى و اقتصاد مردم کشور ما چه نقش دارد؟ توضيح دهيد.

2ـ پرورش کدام نوع حيوانات اهلى در کشور ما معمول است؟ نام ببريد.

3ـ عالوه از محصوالت حيوانى از نيروى کدام حيوانات در کدام موارد استفاده صورت 

مى گيرد؟ معلومات دهيد.

4ـ محصوالتى که از حيوانات به دست مى آيد کدام ها اند؟ از آن ها چه استفاده صورت 

مى گيرد و ارزش کدام محصول حيوانى بعد از صنعتى شدن باال خواهد رفت.

      فعاليت خارج صنف

با استفاده از منابع در بارة زنده گى مردم کوچى، شغل وکار آن ها، شيوة نگهدارى حيوانات 

و مشکالت آن ها يک مقاله بنويسيد.

؟
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درس ششم
5،1 شيوه هاى مالدارى  

الف. شيوة عنعنوى  و قديمى
تعداد  يک  نموديد،  حاصل  معلومات  مالدارى  اهميت  بارة  در  قبلى  درس  در  قسمى که 
زيادى از مردم ما از طريق تربية مواشى امرار حيات مى نمايند؛ هم چنان تربية حيوانات از 
منابع مهم عايداتى کشور به حساب مى آيد. مالدارى به شکل عنعنوى  و سنتى از زمانه هاى 
قديم در کشور ما رواج دارد. مالداران کوچى با تحمل نمودن مشکالت فراوان در طول 
سال از يک چرا گاه به چراگاه ديگر غرض چرانيدن حيوانات خويش در حرکت اند و در 
ساحات وسيع علفدار در نقاط مختلف کشور به شکل عنعنوى  مصروف نگهدارى مواشى اند.

مشکالت بيشتر شيوة عنعنوى نگهدارى حيوانات، عبارت اند از:
نداشتن سرپناه زمستانى،  از آب هاى غير صحى،  استفاده  خشکسالى، قلت آب آشاميدنى، 
بيشتر  نداشتن  رابطه  حيوانى،  مرض هاى  و  آفات  از  حيوانات  نگهدارى  به  توجه  عدم 
مالداران به فارم ها و کلينيک هاى حيوانى غرض وقايه، معالجه و تداوى حيوانات مريض، 

توجه نداشتن به تغيير شکل عنعنوى  به نسل اصالح شده زراعتى و غيره.
ب. شيوة عصرى و پيشرفته

افزايش و پرورش حيوانات به صورت عصرى و فنى در ســال 1312 هـ . ش. آغاز شد. در 
ســال 1315 هـ . ش. جهت معالجة حيوانات مريض، اولين کلينيک حيوانى در کابل اعمار 
گرديد که هدف آن تداوى حيوانات دولتى، به ويژه اســپ هاى قطعات عسکرى و بعضى 
حيوانات مراجعين بوده اســت. در سال 1323 هـ . ش. در واليت قطغن و بدخشان آن وقت 

در کشور ما تربيه و پرورش حيوانات چگونه صورت مى گيرد؟

شكل 11: گلة مواشى، نزديک يک دريا در صفحات شمال کشور
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مرض مدهش بين گاوها شيوع نمود و تلفات سنگين را بار آورد، از آن وقت به بعد موضوع 
توســعة خدمات وترنرى مورد توجه قرار گرفت؛ طورى که تا اواخر سال 1345 هـ . ش. در 
حدود 9 کلينيک حيوانى در واليت هاى مختلف تأســيس گرديد و در سال 1353 هـ . ش. 
تعداد آن به 17 کلينيک رسيد؛ البته در اين اواخر تعداد پوهن％ى هاى علوم وترنرى در کشور 
افزايــش يافته و با ايجاد کلينيک هاى حيوانى نيز توجه صورت گرفته اســت؛ اما با آن هم 
نبود موجوديت کارمندان و وســايل کافى در مرکزهاى مختلف حيوانى احساس مى گردد 

و اندازة ساالنه وفيات حيوانات هنوز 
هم بلند است.

مســايل عمــده در شــيوة عصــرى 
انکشــاف  و  مالــدارى  پيشــرفتة  و 

محصوالت حيوانى عبارت اند از:
�tفراهم نمودن علوفة بيشــتر، توجه 

بهتر به غذاى متوازن حيوانى
�tحيوانات در برابر آسيب و مرض هاى 

حيوانى
نسل اصالح  �tافزايش و گســترش 

شدة زراعتى
�tتأسيس و فعال نمودن فارم ها و کلينيک هاى حيوانى

�tموجوديت مديريت خوب و ادارة منظم

      فعاليت داخل صنف
شاگردان در دو گروه تنظيم شوند؛ گروه اول با استفاده از متن و تصاوير درس راجع به 
شيوة قديمى و عنعنوى  مالدارى و گروه دوم در بارة شيوة عصرى و پيشرفتة مالدارى 

بحث نموده، نمايندة گروه نتيجة بحث خويش را به هم صنفان خود ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ مشکالت شيوة عنعنوى  مالدارى کدام ها اند؟ توضيح نماييد.

2ـ شيوة عصرى و فنى تربية حيوانات چگونه است؟ معلومات دهيد.
نام  مى گردد؟  حيوانى  محصوالت  ازدياد  و  مالدارى  پيشرفت  سبب  عوامل،  کدام  3ـ 

ببريد.

     فعاليت خارج صنف
تصوير يکى از حيوانات حيوانات يا مرکز حيوانى را پيدا و انتخاب نموده در درس بعدى 

دربارة آن صحبت نماييد.

؟

شكل 12
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درس هفتم
6،1 حيوانات وحشى  

حيوانات به عنوان يکى از پديده هاى مهم محيطى، باالى احياى طبيعى تاثيرات بارز دارند. 
در طبيعت به ويژه در جنگل ها حيوانات مختلف زنده گى مى کنند که هر کدام آن ها اهميت 
خاص خود را دارند. اهميت حيواناتى که در جنگل ها و چراگاه ها زيست دارند. براى جلب 

سياحان از نظر شکار، پوست و توازن طبيعت فراوان است.
تاثيرات فعاليت انسان ها باالى حيات و موجوديت اين حيوانات بيشتر بوده و بيشتر زير تهديد 
شکار يا مداخله در پناه گاه  شان قرار دارند که از طريق چرش حيوانات اهلى، جمع آورى و درو 

فرش نباتى به منظور تهية علوفه و تسخين و قطع غير عادالنة جنگل ها صورت مى گيرد.
به خصوص کوه هاى هندوکش  بيشتر آن  را کوه ها،  افغانستان که قسمت  ساختمان طبيعى 
جغرافيايى  اهميت  است،  محاط  ريگى  دشت هاى  و  نشيب ها  توسط  و  است  نموده  اشغال 

حيوانى آن  را بيشتر ساخته تعدادى از تنوع حيات را تشکيل و تقويت نموده است.
زمينة  ما  نقاط مختلف کشور  پيداوار غذايى در  و  اقليمى  اراضى، شرايط  به ساختمان  نظر 

زيست حيوانات و پرنده گان مختلف مساعد گرديده که يک تعداد آن عبارت اند از:
ـ حيوانات ذوحياتين و خزنده گان؛ مانند: انواع بقه، چلپاسه و مار.

27 نوع مار در کشور ما ثبت شده که هفت نوع آن زهرى و پنج نوع آن افعى بوده و دو نوع 
ديگر آن کبرا مى باشد.

ـ پستانداران که 120 نوع آن در افغانستان شناخته شده است؛ اما متأسفانه بسيارى از آن ها در 

به نقشه هاى حيوانات وحشى نگاه کنيد. کدام نوع حيوانات علف خوار و حيوانات گوشت خوار در کشور 
ما وجود دارند؟

شكل13: نقشة حيوانات علف خوار
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حالت از بين رفتن يا فرار قرار دارند که 
مهم ترين آن ها عبارت اند از:

ـ پلنگ که در دره هاى بلند پامير و حوزة 
مرغاب ديده مى شود.

ـ کفتار که در بخش هاى مرکزى کشور 
زنده گى مى کند.

ـ گــرگ، روباه ســرخ، پشــک خورد و 
پشــک کوهــى کــه در تمــام بخش هاى 

کشور پراگنده اند.

ـ خرس ها که در ساحات جنگلى و کوهى زيست دارند.
ـ هم چنان گوسفند مارکوپولو، آهو، بز مارخور و غيره قابل يادآورى اند که در نقاط مختلف 

افغانستان زنده گى مى کنند.
يک سروى که در کشور ما صورت گرفته در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور 
تشخيص شده است که مى توانيم از انواع پرنده گان آبى، دشتى، جنگلى و غيره نام ببريم که 
مشهورترين آن ها قاز، شترمرغ، مرغابى، طوطى، زاغ، کلنگ، عقاب، غچى، گنجشک و ده ها 

نوع ديگر مى باشد.

      فعاليت داخل صنف
جدول زير را در کتابچه هاى تان با استفاده از نقشه ها و متن درس تکميل نماييد.

      

     سؤال ها

 1ـ زنده گى و موجوديت حيوانات وحشى با چگونه تهديد رو به رو است؟ توضيح نماييد.
2ـ چند نوعى از حيوانات پستاندار، خزنده گان و پرنده گان را که مى شناسيد نام ببريد.

     فعاليت خارج صنف

در بارة اهميت و نقش حيوانات وحشى و پرنده گان در طبيعت، تهديدى که براى آن ها 
متوجه است و اين که چگونه از آن ها نگهدارى شود، يک مقاله بنويسيد.

؟
بزکوهى حيوانات علف خور

پلنگ حيوانات گوشت خور

»II«شكل14: نقشة حيوانات گوشت خور

حيوانات وحشى
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درس هشتم
7،1 بررسى وضعيت زراعت و مالدارى در افغانستان  

شما در درس هاى اين فصل با زراعت و مالدارى افغانستان آشنا  مى شويد.

بررسى  خويش  درکشور  را  مالدارى  و  زراعت  وضعيت  مى خواهيم  فصل  اين  در  پايان 

نماييم. 

مصروف  آن  مردم  اکثريت  که  کشورهايى  اصل  در  است.  زراعتى  کشور  يک  افغانستان 

افغانستان که از جملة ممالک  اند از جملة کشورهاى پيشرفته به حساب نمى آيند.  زراعت 

رو به انکشاف است اکثريت مردم آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق زراعت و 

مالدارى نيازمندى هاى اولية خويش را رفع مى نمايند.

با وجود آن که اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته رشد چشمگيرى داشته؛ اما اين رشد 

نتوانسته است فقر و گرسنه گى را کاهش دهد. در حال حاضر شش  و  نيم ميليون  مردم ما 

نمى توانند حد  اقل نياز غذايى روزانة  شان را بر آورده سازند. 24 در صد خانواده ها روزانه 

مصرف غذايى بسيار کمى دارند و 30 در صد نفوس افغانستان کمتر از نياز شان مواد غذايى 

را مصرف مى کنند. تقريباً 40 در صد کودکان زير سه سال دچار کمبود وزن )سوءتغذى( 

اند و 6.7 فيصد به دليل سوء تغذى تلف مى شوند. به طور کلى 44 در صد نفوس کشور به 

درجات مختلف، مشکالت مواد غذايى دارند.

اگر از آب و زمين افغانســتان به شــکل درســت و فنى اســتفاده صورت گيرد، محصوالت 

وضعيت زراعت و مالدارى  در افغانستان چگونه است؟

شکل15
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زراعتــى و حيوانى مــا چندين برابر 

خواهند شــد و نه تنها نيازمندى هاى 

داخلــى را رفع خواهند کــرد؛ بلکه 

در رشــد صنايع محصوالت زراعتى 

و صادرات کشــور نيز نقش اساسى 

خواهند داشت.

عواملى که بر پيشــرفت، توســعه يا 

زراعتــى  فعاليت هــاى  محدوديــت 

و مالدارى در کشــور تاثيــر دارند، 

عبارت انــد از: عوامل طبيعى )مانند: 

اقليــم، ســاختمان اراضــى، نوعيت 

خاک و غيره( 

عوامــل بشــرى )نيروى کار، ســوية 

فنــى زارعين  تخنيکــى و آگاهــى 

وغيره( 

بازار  )ســرمايه،  اقتصــادى  عوامــل 

فروش، وسايل حمل و نقل وغيره( 

و باالخره عوامل سياسى يعنى سياست حکومت.

ازجملة عوامل طبيعى يکى هم اقليم است که بر کميت و کيفيت مواد زراعتى تاثير مستقيم 

دارد. به نسبت سردى هوا و موجوديت فصل زمستان طوالنى در بعضى مناطق مرتفع کشور 

به دست  از يک فصل محصول زراعتى  تنها  مانند کابل، گرديز، غزنى و مناطق مرکزى 

مى آيد.

ـ کمبود مقدار بارنده گى و کمبود آب بعضاً صدمة شديدى را به زراعت و مالدارى کشور 

مى رساند.

به  افغانستان  انکشاف نکرده است، جريانات آبى درياهاى  نيز  ـ سيستم آبيارى در کشور 

بهتر صورت نگرفته است؛ هم چنان  صورت دقيق ارزيابى نگرديده و از آب آن استفادة 

قسمت اعظم تسهيالت آبيارى توسط ابزار دستى و با استفاده از مواد محلى انجام مى يابد.

شكل16
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نيز در بخش زراعت ضعيف بوده و تا کنون در اکثر نواحى کشور که  ـ سرمايه گذارى 

زراعت آن محتاج به آبيارى مى باشد، بندهاى ذخيرة آب اعمار نگرديده و به حفرکانال ها 

و نهر هاى مورد ضرورت توجه نشده است.

تا شيوة زراعتى و مالدارى  شان را  ندارند  نيز سرماية کافى در اختيار  مالداران  دهاقين و 

کود  امراض،  و  آفات  ضد  ادوية  بذرى،  شدة  اصالح  تخم هاى  و  نمايند  بهتر  و  عصرى 

کيمياوى و ماشين آالت زراعتى را تهيه نمايند.

به صورت کل، گفته مى توانيم که زراعت و مالدارى در افغانستان تا حدى زياد به شيوة 

از فعاليت هاى زراعتى خانواده هاى دهاقين رفع  عنعنوى صورت مى گيرد و هدف عمده 

نيازمندى هاى مصرفى خود آن ها مى باشد.

الزم است که زراعت و مالدارى به شيوة عصرى و پيشرفته صورت گيرد، سيستم آبيارى منظم 

و انکشاف بعدى آن در نظر گرفته شود، فارم هاى زراعتى و مالدارى و کلينيک هاى حيوانى 

توسعه يابند، راه هاى مواصالتى ميان مزرعه و مارکيت بهتر شوند، مراکز صنعتى و فابريکه يى را 

که محصوالت زراعتى توليد مى کنند صنعتى نمايند و کيفيت و ارزش مواد را باال ببرند.

شكل17
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؟

عــالوه بر آن پالن هاى انکشــافى کوتاه مدت و درازمدت غرض جلب ســرمايه گذارى در 

بخش زراعــت و مالدارى عملى شــوند، از منابع طبيعى، علف چرهــا و جنگل ها حفاظت 

صورت گيرد و از آن ها به طور دايم و معقوالنه استفاده گردد.

     فعاليت داخل صنف

مشکالت  بارة  در  محترم  معلم  رهنمايى  تحت  و  گردند  تنظيم  گروه  دو  در  شاگردان 

و  کنند  بحث  گردند  رفع  مشکالت  و  موانع  اين  که چگونه  اين  و  مالدارى  و  زراعت 

نمايندة گروه نتيجة بحث خويش را در صنف ارايه نمايد.

      سؤال ها

1ـ کدام عوامل سبب عدم پيشرفت زراعت و مالدارى در کشور گرديده؟ نام ببريد.

2ـ چگونه مى توانيم وضعيت زراعت و مالدارى را در کشور بهتر سازيم؟ توضيح نماييد.

     فعاليت خارج صنف

نکات مهم و خالصة فصل اول را بنويسيد  و در صنف ارايه نماييد.

شكل18
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شما در بخش افغانستان در فصل اول در مورد زراعت و مالدارى افغانستان معلومات کسب 

کرديد. در اين فصل راجع به انرژى و معادن افغانستان معلومات داده مى شود.

�tانرژى و اهميت آن 
�tمنابع انرژى قابل تجديد و غير قابل تجديد

�tبرق 
- برق آبى 

- برق حرارتى 
�tزغال سنگ و معادن آن در کشور 

- معدن زغال سنگ درة صوف
- معدن زغال سنگ آشپشته 
- معدن زغال سنگ کرکر 

- معدن زغال سنگ مسجد چوبى سبزک هرات 
�tنفت و گاز 

- نفت 
- گاز

�tحوزه هاى نفت خيز کشور
�tفلزات 

�tاهميت اقتصادى معادن فلزات 
�tمعادن سنگ هاى ساختمانى

�tاحجار کريمه 
- الماس 

- الجورد 
- لعل 

- ياقوت 
- زمرد 

�tبررسى وضعيت انرژى و معادن

فصل دوم

انرژي و معادن

در اين فصل مي خوانيم
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير دست يابند:
�tاهميت انرژى را در زنده گى بشر درک کنند.

�tبا منابع انرژى کشور و ميزان آن ها آشنا  شوند.
�tاهميت فلزات را در زنده گى اقتصادى درک کنند.

�tمعادن فلزات کشور را بشناسند.
�tمعدن سنگ هاى ساختمانى و اهميت اقتصادى آن  را درک کنند.

�tمعادن احجار کريمة کشور و اهميت اقتصادى آن ها را درک کنند.

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى زير دست يابند:
�tبتوانند اهميت انرژى را بيان کنند.

�tانواع انرژى را نام بگيرند.
�tاهميت اقتصادى فلزات را بيان کنند و کاربردهاى مهم آن ها را توضيح دهند.

�tمعادن مهم فلزات کشور را روى نقشه نشان دهند.
�tمعادن سنگ هاى ساختمانى و سنگ هاى گران بها را بشناسند.

�tاهميت اقتصادى سنگ هاى ساختمانى را توضيح دهند.

اهداف عمومى فصل دوم
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درس نهم
1،2 انرژى و اهميت آن  

انرژى، عبارت از نيرو يا قوه يى است که به اثر آن تحرک در صنايع، ماشين آالت و توليدات 
صنعتى به وجود مى آيد.

در کشور ما افغانستان منابع فراوان انرژى وجود دارد که هم در سطح زمين و هم در زير قشر 
زمين يافت مى شود.

به  تا ماشين هاى ُخرد و بزرگ را  انرژى ضرورت دارد  به  افغانستان در حال حاضر  صنايع 
حرکت در آورد.

انرژى در افغانستان از اهميت مهمى برخوردار است. تجارت، صنعت، حمل  و  نقل و غيره 
فعاليت هاى حياتى به صورت پايدار به آن وابسته گى دارد.

منابع مهم انرژى عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، آب، باد، آفتاب و غيره.
ـ زغال سنگ از جملة منابع عمدة توليد انرژى در افغانستان بوده به ويژه در حال حاضر که 
منابع ديگر انرژى؛ مانند: نفت و گاز گران تر مى باشد؛ بنابر اين زغال سنگ به حيث يک مادة 

مولد انرژى نسبتاً ارزان و حايز اهميت است.
يک بخشى از زغال  سنگ در صنايع و بخشى ديگر آن به  حيث مادة سوخت مورد استفاده 
قرار مى گيرد؛ عالوه بر زغال سنگ، نفت نيز در کشور ما به حيث يکى از منابع توليد انرژى 

از اهميت خاص برخوردار است.
ـ در نتيجة تحقيقات و  مطالعاتى که در مورد تفحص نفت در سال 1315 هـ . ش. از طرف 
جيولوجيست هاى افغانى و خارجى صورت گرفته بود، معلوم شد که ذخاير نفت در بسيارى 

از نقاط کشور مانند: ساحات شمالى، غربى و جنوب غربى وجود دارد.
ـ منبع ديگر توليد انرژى در افغانستان گاز طبيعى است. گاز طبيعى از جملة معادن مهم در 

شكل 19: تصوير کلکتور يا آب گرم کن آفتابىراجع به انرژى چه معلومات داريد؟
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افغانستان به شمار مى رود از نظر مصرف در 
داخل و صدور آن به خارج حايز اهميت است. 
منازل  کردن  وگرم  ساختن  روشن  از  عالوه 
در پخت  و  پز و به کار انداختن کارخانه هاى 

صنعتى نيز حايز اهميت زياد مى باشد. 
ـ منابع آب در افغانستان باعث توليد انرژى 
نيز در روشن  برق  نيروى  از  برق مى گردد. 
ساختن منازل، پخت و  پز و به کار انداختن 

ماشين آالت برقى کار گرفته مى شود.
در افغانستان انواع ديگر انرژى نيز وجود دارد 
مى کنند  استفاده  آن  از  جا ها  بعضى  در  که 
کشور  سراسر  در  آينده  در  است  ممکن  و 

عموميت پيدا نمايد؛ مانند:
چراغ هاى  آبيارى،  پمپ هاى  آفتابى،  پمپ هاى   ،)Solar Energy( آفتابى  برق  دستگاه 
خورشيدى و غيره. در اين اواخر وزارت انرژى و آب در نظر دارد که به مصرف هشت ميليارد دالر 

بند هاى برق آبى را باالى درياى کوکچه، درياى کنر و ساير درياهاى افغانستان اعمار نمايد.
موثريت استفاده از انرژى هايى که منابع تجديدپذير طبيعى دارند؛ مانند: آب، باد و آفتاب در 
اين است که از آلوده شدن محيط زيست جلوگيرى نموده و از سوخت موادى؛ مانند چوب، 

گاز، زغال سنگ و تيل صرفه جويى به عمل مى آيد.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ گروه اول در مورد انرژى و گروه دوم در مورد اهميت 
انرژى در زنده گى روزمرة شان صحبت نموده و نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران 

ارايه نمايد.
      سؤال ها

1ـ انرژى را تعريف نماييد  و منابع مهم آن  را نام بگيريد.
2ـ  چرا زغال سنگ از مواد مهم توليد انرژى به شمار مى رود؟

3ـ  راجع به اهميت آب در توليد انرژى برق معلومات دهيد.
4ـ اهميت انرژى را توضيح نماييد.

     فعاليت خارج صنف
شما در يک شبانه روز گذشته از کدام نوع انرژى استفاده کرديد؟ در بارة آن که از کدام 
منبع به دست آمده، در کجا توليد شده و چگونه به دسترس شما قرار گرفته است، معلومات 

تان  را در يک صفحه بنويسيد.

؟

شكل20: تصوير ازدستگاه سولر انرژى که توسط آن انرژى آفتاب را ذخيره مى کنند
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درس دهم
2.2 منابع انرژى قابل تجديد و غير قابل تجديد  

منابع انرژى قابل تجديد و غير قابل تجديد چه مفهومى را افاده مى کند؟
 در طبيعت دو نوع منابع انرژى وجود دارد که عبارت اند از: منابع انرژى قابل تجديد و منابع 

انرژى غير قابل تجديد که هرکدام آن  را به تفصيل مى خوانيم:
منابع انرژى قابل تجديد آن منابعى را گويند که در طبيعت زياد پيدا مى شود، انسان مى تواند 
به شکل دوامدار از آن استفاده کند و امکان دسترسى دوباره به آن ميسر مى باشد؛ مانند: آب، 

باد و آفتاب که دايم در طبيعت وجود دارد و پايان ناپذير و قابل تجديد  اند.
منابع انرژى غير قابل تجديد آن منابعى را گويند که پس از مدتى ذخاير آن به پايان مى رسد؛ 
مانند: ذخاير زغال   سنگ، نفت و گازکه  انسان نمى تواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. 
باعث آلوده گى  نفت وگاز حاصل مى شود،  از سوختاندن زغال سنگ،  انرژى حرارتى که 
محيط  زيست و گرم شدن زمين مى گردد. در کشور ما افغانستان از هر دو نوع منابع انرژى 

استفاده مى شود.
در افغانستان در پهلوى منابع انرژى غير قابل تجديد زغال سنگ، نفت وگاز از منابع انرژى 
قابل تجديد نيز استفاده صورت مى گيرد که از آن  جمله آب يکى از منابع عمدة انرژى قابل 

تجديد به حساب مى آيد.
درياهايى که داراى نشيب زياد باشند، منبع خوبى براى توليد برق به شمار مى رود. با اعمار 

بندها و نصب توربين ها مى توانيم از آب، انرژى برق را توليد نماييم.
برق آبى که از نيروى آب توليد مى شود، نسبت به زغال  سنگ، نفت  و  گاز اقتصادى مى باشد.

شكل21: تصوير دستگاه سولر انرژى يا برق آفتابىراجع به انرژى چه معلومات داريد؟
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ارزان  اندازه يى  تا  آبى  برق  توليد 
برق   توليد  که  زيرا  مى شود؛  تمام 
آب  دايمى  جريان  اساس  به  آبى 
صورت مى گيرد. منبع ديگر توليد 
منظور  به  باد  از  که  است  باد  برق 
توليد برق در بعضى مناطق کشور 
عمل  به  استفاده  امتحانى  طور  ما 
مى آيد. ممکن است در آينده در 

سرتاسر کشور توسعه پيدا نمايد.
منبع ديگرتوليد برق، انرژى آفتاب 
است که از آن جمله کولکتورهاى 
آفتابى )آب گرم کن( چراغ هاى آفتابى، 
ديگ هاى پخت  و پز وغيره است 

که با استفاده از انرژى آفتاب نتيجة مطلوب را بار آورده است. با توسعة کولکتور هاى آفتابى 
در کشور هم صرفه جويى در مصرف برق صورت خواهد گرفت و هم از آلوده گى محيط 

زيست جلوگيرى خواهد شد. 
در حال حاضر از انرژى آفتاب در بعضى از واليت هاى کشور استفاده صورت گرفته است 

و پروسة کار آن جريان دارد.

     فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ گروه اول در بارة منابع انرژى قابل تجديد و گروه دوم در بارة 

منابع انرژى غير قابل تجديد مباحثه نموده، نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ چرا به منابع نفت، گاز و زغال سنگ منابع غير قابل تجديد مى گويند؟

2ـ منابع مختلف انرژى را نام بگيريد.
3ـ کدام منابع را منابع انرژى غير قابل تجديد مى گويند؟ جواب هاى غلط را مشخص نماييد.

د. آفتاب ج. باد   ب. زغال سنگ   الف. آب  
4ـ انرژى قابل تجديد و غير قابل تجديد از هم چه فرق دارند؟ توضيح نماييد.

      فعاليت خارج صنف
استفاده صورت مى گيرد، در  قابل تجديد  انرژى  منبع  از کدام  اگر در جاى بودوباش تان 
بارة آن که انرژى توليد شدة مذکور از کدام منبع به دست آمده و چگونه توليد مى شود، 

معلومات جمع آورى و به هم صنفى هاى  تان ارايه نماييد. 

؟

شكل22: تصوير ديگ آفتابى
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درس يازدهم
3.2 برق  

از برق به حيث مهم ترين منبع انرژى در تمام فعاليت هاى صنعتى و اقتصادى، روشن ساختن 
شهرها و منازل، کارخانه ها و آالت برقى استفاده مى شود. از نيمة اول قرن بيست استفادة آن 

در کشور آغاز گرديد و تحول بزرگى را در صنايع و جامعه پديد آورد.
افغانستان در سال 1272هـ . ش. در زمان سلطنت امير عبدالرحمان خان،  براى اولين بار در 
دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از يک داينموى کوچکى بود که ظرفيت روشن 
ساختن چهل چراغ برق را داشت  و از آن هم در شهر کابل براى تنوير ارگ استفاده به  عمل 
مى آمد. به تعقيب آن در سال هاى 1275 ـ 1277 هـ . ش. چندين دستگاه کوچک برقى ديگر 
از انرژى بخار يکى پى ديگر به کار انداخته شد. در سال 1290 هـ ش يک پاية ماشين برق به 
قوة 19 کيلووات توسط بخار در شهر جالل آباد به کار انداخته شد و باآلخره در سال 1296هـ 

. ش. يک دستگاه کوچک توليد برق از بخار به قوة 15 کيلووات در پغمان فعال گرديد.
در افغانستان از بندهاى برق نيز به منظور توليد برق استفاده مى شود.

و  انکشاف  هيچ گونه  بدين سو  سال  مدت چهل  از  شده  اعمار  در کشور  که  برقى  بند هاى 
پيشرفتى در آن ها صورت نگرفته؛ بنابر اين نيازمندى هاى کشور ما را مرفوع نمى سازد.

به  مردم  روزافزون  نيازمندى  است،  شده  زياد  فوق العاده  شهر ها  نفوس  که  حاضر  حال  در 
انرژى برق نيز بيشتر گرديده است.

مطابق ماستر پالن برق، افغانستان داراى 24000 ميگاوات ظرفيت برق بوده از جمله برق آبى 
23000 ميگاوات، بقيه برق آن حرارتى است که توليد آن  از منابع گاز طبيعى، زغال سنگ 
و نفت در نظر گرفته شده که توليد و انکشاف آن به سرمايه گذارى هنگفت ضرورت دارد. 

شكل23: نمايى از فابريکة توليد برق سروبىاز برق در افغانستان به چه منظور استفاده مى شود؟
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توليد  زياد  سرعت  وجود  با  افغانستان 
به  ساالنه  توليد،  لحاظ  از  برق  انرژى 
مقايسه جهان و کشورهاى همسايه عقب 
مانده است. در سال 1976 م. که به طور 
اوسط در جهان 1714 کيلووات ساعت 
داشت،  وجود  برق  انرژى  سرانة  توليد 
در همين مدت توليد سرانة انرژى برق 
در افغانستان 41 کيلووات ساعت و 42 
مرتبه کمتر از اوسط جهانى بود. کشور 
ما  انرژى برق آبى را به واسطة احداث 
که  نمايد  مى  استحصال  برق  بندهاى 
بعضى از پروژه هاى بند برق عبارت اند 

از: بند نغلو، بند سروبى، بند ماهيپر، 
بند درونته، بند کجکى و بند جبل السراج که در مورد آن در درس هاى بعدى به طور مفصل 

بحث خواهيم کرد.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه هاى مناسب تقسيم شوند؛ هر گروه روى اهميت برق در حيات روزمره 

بحث نموده و نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سوال ها
1ـ  اولين دستگاه برق در زمان سلطنت کدام پادشاه و در کجا به کار انداخته شد؟

2ـ از برق در کدام فعاليت ها استفاده مى شود؟
3 ـ افغانستان داراى ظرفيت چقدر ميگاوات برق آبى بوده و بقيه برق مورد ضرورت در 

کشور از کدام منابع به دست مى آيد؟
4ـ بند هاى برق مشهور کشور را نام ببريد.

     فعاليت خارج صنف
در خانه و مکتب  تان برق وجود دارد يا خير؟

اگر وجود دارد از کدام منبع توليد شده؟ مصرف ماهانه و قيمت آن چگونه است؟ در مورد 
آن معلومات جمع آورى نموده و در درس بعدى در بارة آن صحبت نماييد.

؟

شكل 24: فابريکة توليد برق سروبى
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درس دوازدهم
الف . برق آبى

ساير  و  صنعتى  زنده گى  در  انرژى  منبع  مهم ترين  حيث  به  برق  بيستم،  قرن  اول  نيمة  از 
فعاليت هاى بشرى مطرح گرديد و استحصال و استفاده از آن به سرعت افزايش يافت. بنابر 
اهميت روز افزون برق، سروى آب هاى جارى افغانستان صورت گرفت و چنين اظهار نظر 
بيش  و  کم  آن  درياهاى  مسير  در  زياد  نشيبى هاى  داشتن  بنابر  افغانستان  که  آمد  عمل  به 
افغانستان،  درياهاى  حقيقت  در  و  بوده  مساعد  خيلى  برق  بندهاى  اعمار  براى  دريا  هر  در 

اقتصادى ترين منبع توليد برق شناخته شده است.
از روى سروى هاى مقدماتى که در بخش توليد برق در افغانستان صورت گرفته است معلوم 
مى گردد که در حدود 2،5 ميليون کيلووات ساعت برق از درياهاى افغانستان استحصال شده 
مى تواند؛ اما تاکنون يک اندازة کم اين قوه تحت استفاده قرار دارد. در حال حاضر توليد 
برق نه تنها از منابع آبى صورت مى گيرد؛ بلکه از منابع حرارتى؛ مانند: زغال سنگ، نفت و 

گاز نيز صورت مى گيرد.
افغانستان داراى دستگاه هاى متعدد برق آبى است که در زير به شرح هر يک آن مى پردازيم.

السراج 1ـ فابريكة برق جبل 
دستگاه برق جبل السراج باالى درياى سالنگ اعمار شده است. ارتفاع دستگاه با توربين 37 

متر بوده و مقدار آبى که باالى توربين مى ريزد، ده متر مکعب فى ثانيه محاسبه شده است.
کار ساختمان دستگاه جبل السراج در سال 1294 هـ . ش. شروع و در سال 1299 هـ .ش. 

بندهاى برق آبى در افغانستان باالى کدام درياها اعمار شده و در حيات اقتصادى مردم ما چه تاثير دارد؟
شكل25:  فابريکة توليد برق آبى نغلو
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تکميل شد. دستگاه ياد شده داراى سه توربين بوده و ظرفيت مجموعى آن 1500 کيلووات 
مى باشد. دورة استهالک دستگاه متذکره تکميل گرديده و به بازسازى ضرورت دارد. با آن 
هم دو پايه توربين آن فعال و شامل شبکة سرتاسرى مى باشد. از برق توليد شدة جبل السراج 
در روشن ساختن شهر جبل السراج، چاريکار و به کار انداختن فابريکة گلبهار استفاده صورت 

مى گيرد.
2- فابريكة برق آبى چك وردگ

 امور ساختمانى فابريکة برق آبى چک وردگ در ماه ثور 1316 هـ . ش. آغاز و با مصرف 
)15( ميليون افغانى در سال 1319 هـ . ش. پايان يافت. بند  برق چک وردگ که به منظور 
ذخيرة آب درياى چک اعمار گرديده بود، داراى 300 متر طول، 13 متر عرض و در بخش 
پايينى داراى 9 متر ارتفاع است و آبشارى را با ارتفاع 27 متر ايجاد مى نمايد که با استفاده 
از نهر جداگانه به طول 4000 متر و ظرفيت 17 مترمکعب آب در ثانيه دستگاه توليد برقى را 
که داراى سه توربين مى باشد، فعال مى سازد؛ البته ظرفيت توليد همة آن ها به 3300 کيلووات 
مى رسد و برق حاصله از آن به مسافة به طور تخمينى 55 کيلومتر با استفاده از يک لين هوايى 
و 55 پايه به کابل انتقال داده شده است؛ البته بايد اظهار داشت که توليد اين دستگاه با در نظر 

گرفتن مقدار آب متفاوت مى باشد.
3ـ بند برق پلخمرى

اين دستگاه باالى درياى کندز اعمار شده و درسال 1320 هـ . ش. به فعاليت آغاز کرد و 
ظرفيت نهايى آن به 4800 کيلووات فى ساعت مى رسد. در سال 1336 هـ . ش. دو دستگاه 
بند  برق دوم و سوم پلخمرى به ظرفيت 9000 کيلووات فى ساعت ذريعة کارشناسان اتحاد 

جماهير شوروى سابق سروى شده و در سال 1341 هـ . ش. به کار آغاز کرد.
در حال حاضر، توربين هاى بند  برق پلخمرى بازسازى شده و مورد  بهره بردارى قرار دارد. 
از برق توليد شدة آن براى مصرف فابريکة نساجى بغالن، سيلو، فابريکة ترميم موتر و براى 

روشن ساختن شهر در پلخمرى و بغالن استفاده مى شود.
4ـ دستگاه برق كجكى

يکى از بزرگترين دستگاه هاى توليدى برق در ولسوالى کجکى واليت هلمند بوده و در 150 
کيلومترى شمال غرب شهر کندهار واقع است. در اين منطقه تأسيس بزرگ ترين دستگاه برق 
کشور در نظر گرفته شده بود که ظرفيت توليد 120000 کيلووات برق را خواهد داشت. کار 
ساختمان آن در سال 1330 هـ . ش. آغاز و در سال 1332 هـ . ش. خاتمه يافت. دستگاه فعلى 
برق آبى در کجکى ظرفيت توليدى 33000 کيلووات ساعت برق را داشته و براى روشن 
لشکرگاه، گرشک، ولسوالى سنگين، ولسوالى کجکى،  هلمند،  ساختن شهرهاى کندهار، 



 35

موسى قلعه و تأسيسات صنعتى اين مناطق استفاده مى شود.
چون از دستگاه متذکره در جريان سال هاى متمادى استفاده صورت گرفته توربين هاى آن 
استهالک شده و در اين اواخر به کمک ادارة انکشافى اياالت متحدة امريکا بازسازى گرديده 

است.
5 ـ دستگاه برق آبى سروبى

دستگاه برق آبى سروبى در 15 کيلومترى دهانة درياى پنجشير باالى درياى کابل در سروبى 
به ارتفاع 1596 متر از سطح بحر احداث شده است. 

اين دستگاه داراى دو توربين بوده که ظرفيت هر توربين آن 11000 جمعاً 22000 کيلووات 
فى ساعت مى باشد. کار ساختمان آن در سال 1330 هـ . ش.آغاز و در سال 1336 هـ . ش. 
انجام پذيرفت. دستگاه برق سروبى دو امتياز مهم دارد، يکى نزديک بودن به مرکز )کابل( 
و مرکزهاى صنعتى و ديگر اين که مجراى درياى کابل در بخش تنگى ابريشم واقع گرديده 
با موجوديت اين وضع طبيعى مى تواند در هر چند  و داراى طول و نشيبى زياد مى باشد که 
کيلومتر نشيبى پيدا نمايد؛ يعنى از مجراى تنگى ابريشم از اين دستگاه برق، نيز استفاده نهايى 

به عمل مى آيد.
ثانيه  فى  مکعب  متر   74 بهار  فصل  در  سروبى  ناحية  در  کابل  درياى  دبت  حاضر  حال  در 
مى باشد. عالوه بر آن درياى نامبرده در جريان هفت ماه آب کافى دارد و پنج ماه ديگر، يعنى 
از ماه ميزان تا ماه حوت، آب آن کاهش پيدا نموده، کم مى شود. به همين علت است که 
ظرفيت دستگاه موجودة سروبى به )22000( کيلووات محدود مانده است. قرارداد بازسازى 
توربين هاى برق آبى سروبى با کمپنى »زيمنس جرمنى« صورت گرفته و کار آن تکميل و 

مورد بهره بردارى قرار دارد. 
از برق توليد شدة سروبى براى روشن ساختن شهر کابل، فابريکة گلبهار و ديگر مؤسسات 

صنعتى پايتخت استفاده مى گردد.
6 ـ دستگاه برق ماهيپر

دستگاه برق ماهيپر در 40 کيلومترى شرق کابل موقعيت دارد. اين دستگاه داراى سه توربين 
بوده و ظرفيت توليدى هر توربين آن 22000 )جمعاً 66000( کيلووات مى باشد. 

کار ساختمان اين دستگاه در سال 1331 هـ . ش. آغاز و در سال 1345 هـ . ش. به پاية اکمال 
رسيد و به بهره بردارى سپرده شد. اين دستگاه از جملة دستگاه هاى برق موسمى بوده، در حين 

فراوانى آب، فعال و هنگام کمى آب متوقف مى گردد. 
اين دستگاه برق، داراى بند آبگردان بوده موقعى که آب دريا در ايام تابستان کم گرديد، اين 
فابريکه پرچاو شده و در ايام زمستان و بهار دوباره به جريان مى افتد. قرار داد بازسازى دستگاه 
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برق  قرار دارد.  بهره بردارى  اکنون مورد  با کمپنى زيمنس جرمنى عقد شده و  نيز  متذکره 
توليد شدة آن در شهرکابل به مصرف مى رسد.

7 ـ فابريكة بند برق درونته
کار ساختمان اين فابريکه در واليت ننگرهار در ساحة درونته در سال 1339 هـ . ش. آغاز 
و در سال 1343هـ . ش. تکميل و به بهره بردارى سپرده شد. اين دستگاه داراى سه توربين 
بوده که ظرفيت توليد مجموعى  برق آن 12000 کيلووات فى  ساعت مى باشد. حال دورة 
استهالک آن تکميل شده؛ ولى بنابر وضع اقتصادى نامناسب هنوز هم از آن استفاده مى شود. 
وضع تخنيکى دستگاه، بنابر عدم موجوديت پرزه جات اضافى قابل تشويش بوده؛ اما ترميم 
از ده   بيش  تعداد مشترکين آن در شهر جالل آباد  انجام مى گيرد.  عادى دستگاه گاه گاهى 
هزار فاميل و مؤسسه مى باشد. در حال حاضر نفوس شهر جالل آباد روز افزون بوده بنابرآن 

برق موجود تنها 30 فيصد مشکالت اهالى و صنايع را رفع مى سازد. 
از برق توليد شدة اين دستگاه در روشنايى شهر جالل آباد و مؤسسه هاى صنعتى و هم براى 

پمپ کردن آب جهت آبيارى 32500 جريب زمين استفاده مى شود.
8- دستگاه  بند برق نغلو

دستگاه مولد برق آبى نغلو بزرگ ترين دستگاه توليد برق افغانستان به شمار مى رود که به 
پايه  چهار  داراى  دستگاه  اين  دارد.  موقعيت  کابل  شرق  در  کيلومتر   70 به  نزديک  فاصله 

توربين به ظرفيت مجموعى 100000 کيلووات فى ساعت است.
کار ساختمان دستگاه متذکره در سال 1339 هـ . ش. آغاز و در سال 1346 هـ . ش. تکميل 

شده و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
اهداف اساسى اين پروژه را از يک طرف ذخيره و توزيع آب مورد ضرورت دستگاه هاى 
فعلى و آيندة سروبى و از جانب ديگر توليد برق مورد ضرورت حوزة کابل تشکيل مى دهد. 
با گذشت سال هاى متمادى،  پنجشير مى باشد.  نغلو درياى کابل و  منبع اصلى آب دستگاه 
تجهيزات دستگاه بند برق نغلو استهالک شده، قرارداد بازسازى آن با يک کمپنى روسى 

عقد گرديده که کار آن جريان دارد.
9- شبكة برق ازبكستان

کار ساختمان پروژة تمديد شبکة برق ازبکستان در سال )1386( هـ . ش. آغاز گرديد و لين 
برق به شهر کابل و بعضى واليت هاى ديگر کشور تمديد يافت که فعاليت هاى آن را در زير 

توضيح مى نماييم:
الف: 

1- تمديد لين انتقال دبل سرکت 220 کيلووات از سرحد ازبکستان به حيرتان به طول 53 کيلومتر.
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 23 طول  به  مزار  شريف  به  نايب آباد  از  کيلووات   220 سرکت  دبل  انتقال  لين  تمديد   -2
کيلومتر.

3- تمديد لين انتقال دبل سرکت 220 کيلووات از نايب آباد به پلخمرى به طول 164 کيلومتر 
تمديد يافت و در سال 1387 هـ . ش. تکميل گرديد که ظرفيت 300 ميگاوات انرژى برق را 

دارا مى باشد.
ب: 

1- تمديد لين انتقال دبل سرکت 220 کيلووات از پلخمرى به کابل به طول 202 کيلومتر و 
ساختمان سب ستيشن 110 / 220 کيلووات در دشت چمتله )سرکوتل خيرخانه( به ظرفيت 
320 ميگاوات امپير در مجموع در امتداد لين از حيرتان الى کابل به تعداد )1383( پاية کتاره دار 
فلزى به کار رفته است. در سالنگ ها هم بعضى از پايه ها به ارتفاع 3800 متر از سطح بحر نصب 
تکافو  مجاور  واليت هاى  و  کابل  شهر  در  را  عامه  مردم  احتياج  حدى  تا  که  است  گرديده 

مى کند.

        فعاليت داخل صنف

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند؛ يک 

گروه روى اهميت بند برق نغلو و سروبى، 

 گروپ ديگر روى اهميت بند برق

روى  سومى  گروه  و  درونته  و  ماهيپر   

پلخمرى  و  جبل السراج  برق  بند  اهميت 

نتيجة  گروه  هر  نمانيدة  نموده،  مباحثه 

بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

برق برق آبىسال ها
حرارتى

برق 
ديزلى

توريد برق 
از خارج

ــــ1382631.7194.00.01

ــــ1383564.5215.13.1

1384671.3235.11.0136.5

1385645.9267.34.0594.1

1386683.8266.557.0784.7

جدول زير توليد و توريد انرژى برق آبى، برق حرارتى و برق 

ديزلى را به هزار كيلووات فى ساعت نشان مى دهد.
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؟

از لحاظ ظرفيتاز لحاظ سابقه

نغلوفابريکة برق جبل السراج

      سؤال ها

1ـ قديمى ترين دستگاه توليد برق افغانستان چه نام دارد و ظرفيت ساالنة آن چقدر است؟

2ـ از برق توليد شدة دستگاه سروبى و ماهيپر در کجا استفاده مى شود؟

3ـ هدف هاى اساسى پروژة نغلو را بيان نماييد.

4- لين برق ازبکستان چه وقت تکميل گرديد و ظرفيت آن به چند ميگاوات مى رسد؟

5ـ قوة برقى که از درياهاى افغانستان توليد آن امکان دارد، چقدر تخمين گرديده است؟

از چهار جواب زير صحيح آن  را انتخاب نماييد.

ب. 2،5 ميليون کيلووات فى ساعت  الف. 1،8 ميليون کيلووات فى ساعت 

د. 1،5 ميليون کيلووات فى ساعت ج. 3،5  ميليون کيلووات فى ساعت 

     فعاليت خارج صنف

جدول زير را به ترتيب  در کتابچه هاى تان تکميل نماييد.
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درس سيزدهم
ب. برق حرارتى

برق حرارتى که از سوختاندن زغال سنگ، نفت وگاز حاصل مى شود، منبع خوبى براى 

توليد برق در افغانستان بوده، بعد از برق آبى به درجة دوم مورد استفاده مى باشد.  

اولين فابريکة برق ديزلى در سال 1351 هـ . ش. در کابل تأسيس شد. يکسال بعد از آن 

فابريکة  تنوير  منظور  به  ساعت  کيلووات   300 ظرفيت  به  ديزلى  ديگر  کوچک  فابريکة 

پشمينه بافى کندهار تأسيس شد.

در سال 1331 هـ .ش. دو پايه ماشين توليد برق ديزلى هر يک به ظرفيت 500 کيلووات در 

شهر هرات به کار انداخته شد.

حرارتى  برق  دستگاه هاى  ظرفيت  آب،  و  انرژى  وزارت  .ش.  هـ   1385 سال  راپور  قرار 

افغانستان، مجموعاً به  )42،7( هزار کيلووات فى ساعت مى رسيد که )12،5( فيصد تمام 

ظرفيت دستگاه هاى برق کشور را تشکيل مى داد.

در حال حاضر دستگاه هاى برق کوچک ديزلى، عمده ترين وسيلة توليد برق در شهرها 

و واليت هايى؛ مانند: مزار شريف، شبرغان، تخار، هرات، غزنى و کابل مى باشد که مواد 

سوخت آن  را تيل و گاهى گاز تشکيل مى دهد.

در اينجا بعضى از دستگاه هاى توليد برق حرارتى افغانستان را مورد بحث قرار مى دهيم:

آيا در افغانستان از برق حرارتى استفاده مى شود؟                                  شكل26: دستگاه برق حرارتى در شهر کابل
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 1ـ دستگاه برق حرارتى مزار شريف

بزرگ ترين دستگاه برق حرارتى کشور در 20 کيلومترى غرب شهر مزار شريف موقعيت 

استفاده  انتقال مى يابد،  پايپ الين  از جوزجان توسط  از گاز طبيعى يى که  دارد و در آن 

درخواست  به  روسى  انستيتوت  يک  توسط  .ش.  هـ   1343 سال  در  دستگاه  اين  مى شود. 

وزارت معادن و صنايع آن وقت احداث شد.

ظرفيت دستگاه نام برده 36 هزار کيلووات در ساعت بوده داراى سه توربين از گاز طبيعى 

مى باشد و امکان ازدياد آن تا 48 هزار کيلووات نيز موجود است.

از جملة توليدات اين فابريکه، در حدود 24 هزار کيلووات آن براى فابريکة کود کيمياوى 

و در حدود 12000 کيلووات آن براى روشن ساختن شهر مزار شريف و بلخ مد نظر گرفته 

شده بود.

هاى كندهار و هرات 2ـ دستگاه هاى برق حرارتى واليت 

دستگاه کندهار در شهر کندهار به ظرفيت 3000 کيلووات شروع به فعاليت نموده بود که 

در حال حاضر به ظرفيت 12 هزار کيلووات فى ساعت رسيده است و در آينده ظرفيت آن 

ارتقا خواهد يافت. دستگاه برق حرارتى شهر هرات که 12 هزار کيلووات ظرفيت دارد 

عالوه از مصرف ديزل در آن از زغال سنگ نيز استفاده مى شود. 

 

3ـ دستگاه برق حرارتى كابل

اين دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خيرخانه مينه موقعيت دارد. کار 

ساختمان اين دستگاه نظر به کمبود آب که در حوزه هاى کابل محسوس بود، در اخير سال 

1355 هـ .ش. آغاز و در اوايل سال 1357 هـ .ش. تکميل شد.

دستگاه ياد شده به ظرفيت 45 هزار کيلووات به کمک مالى بانک جهانى بازسازى گرديده 

و 40 فيصد برق موجود شهر کابل را تأمين مى نمود. اين دستگاه داراى دو توربين بوده، و 

مواد سوخت آن ديزل مى باشد حال با وارد شدن برق ازبکستان اين دستگاه پرچاو است.

دستگاه ديگر برق حرارتى در شرق شهر کابل در منطقة هودخيل موقعيت دارد. ظرفيت 

قرارداد  است.  گرديده  تخريب  جنگ ها  اثر  در  متأسفانه  بوده،  کيلووات  هزار   43،6 آن 
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ترميم دستگاه ياد شده با کمپنى Alston کشور سويزرلند منعقد گرديده که در آن ترميم 

توربين سوم و چهارم آن پيش بينى گرديده است.

نيز در کشور در نظر گرفته شده  نبايد گذاشت که پروژه هاى ديگر برق حرارتى  ناگفته 

که از جمله مى توان پروژة توليد گاز توربين شبرغان را نام برد که اين پروژه قرار است به 

کمک مالى ادارة انکشافى اياالت متحدة امريکا  به ظرفيت 100 ـ 150 ميگاوات در آينده 

احداث گردد.

معلومات اضافى

ظرفيت ناصبه به هزار حوزهشماره
كيلووات

به فيصد

249.262.9کابل1

13.963.5ننگرهار2

22.675.9پلخمرى ـ بغالن وکندز3

42.8210.8مزار شريف ـ بلخ4

2.080.5شبرغان5

5.391.3هرات6

43.7011کندهار ـ هلمند7

1.040.3غزنى8

14.93.8ساير حوزه ها9

395.9100مجموع

بندى ظرفيت توليد برق در حوزه هاى مختلف تقسيم 

منبع: گزارش وزارت انرژى و آب، ميزان سال 1385، صفحة 37
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     فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه هاى مناسب تقسيم شوند؛ هر گروه روى اهميت  يکى از دستگاه هاى 
برق حرارتى، مباحثه نموده و نمايندة هرگروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

     سؤال ها
1ـ بزرگ ترين دستگاه برق حرارتى افغانستان در کجا موقعيت دارد و از برق آن در 

کدام ساحات استفاده مى نمايند؟
2ـ دستگاه کوچک برق ديزلى موجود افغانستان را نام بگيريد.

3ـ دستگاه برق حرارتى فعال کابل با چه پيمانه ظرفيت، در کدام منطقه موقعيت داشته و 
چند فيصد برق شهر کابل را تأمين مى کند؟

4ـ راجع به برق حرارتى شرق کابل معلومات دهيد.

     فعاليت خارج صنف
چرا عوض برق آبى از برق حرارتى کار مى گيرند مزاياى برق حرارتى و آبى را مقايسه 

نموده، معلومات خود را در درس آينده به هم صنفى هاى خود ارايه نماييد.

؟
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درس چهاردهم
4،2 زغال سنگ و معادن آن در كشور

ذخاير زغال سنگ در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟

زغال سنگ از جملة منابع عمدة توليد انرژى بوده به ويژه در حال حاضر که قيمت منابع 

انرژى تاحدى  به حيث يک مادة مولد  بنابراين زغال سنگ  نفت وگاز روز افزون است؛ 

ارزان حايز اهميت مى باشد.

استخراج زغال سنگ از زمان هاى خيلى سابق در افغانستان رواج داشت. تحقيقات در بارة 

ذخيرة زغال سنگ افغانستان نخستين بار در سال 1320 هـ .ش. توسط هيأت جيولوجست هاى 

هندى در منطقه هاى کهمرد، آشپشته، درة صوف و تاله و برفک صورت گرفت. استفاده 

از زغال سنگ به پيمانة کوچک از همان زمان به بعد آغاز يافت، در حالى که بهره بردارى 

از اين ذخاير در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم بيشتر و توليد ساالنة آن از 120 تا 160 

هزار تن افزايش يافته است.

 صرف نظر از ذخاير نسبتاًٌ کوچک زغال سنگ که در منطقه هاى مختلف کشور وجود 

دارد، ذخاير نسبتاً بزرگ زغال سنگ يک ساحة وسيع را در شمال و غرب افغانستان 

احتوا مى نمايد که از تخار تا هرات توسعه يافته است و ساحة تخميناً 35 هزار کيلومتر 

مربع را در بر مى گيرد. مقدار زغال سنگ افغانستان که در آشپشته، کرکر، بنگى )ده 

شکل 27: نقشة منابع معدنىبه نقشة منابع معدنى افغانستان نگاه کنيد.

ساحات و محالت منابع معدنى 
که توسط برمه کارى تثبيت 

گرديده است. 
زغال سنگ

نفت خام
گاز طبيعى

مواد مفيده آهن دار
کروم
مس

جست و سرب
باکسيت

ليتيم
بريليم

طال
سنگ نمک

سلفر
فلورايت

بيرايت
ابرک

سنگ ريشه
تلک

گرافيت
الجورد

سنگ هاى قيمتى
آهک سنگها-دولوميت ها و مرمرها

گلها
ريگها و سنگچل ها

ليتريک
سلفوريک
کاربونيک

سليکانى

چشمه هاى منرالى

تاريخ 1976
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ميلى در جنوب شهر خان آباد(، کرخ و سبزک هرات و درة صوف تثبيت گرديده است 

200 ميليون تن سنجش شده است. 

ذخاير زغال سنگ افغانستان از کيفيت خوبى برخوردار است و از آن استفادة زياد صورت  

مى گيرد.

استخراج زغال سنگ از معادن کشور ما، بنابر کوهستانى بودن منطقه ها، مساعد نبودن راه هاى 

شکل 28: تصوير يک معدن زغال سنگ

آن  اســتخراج  ترانسپورت 

خيلــى  صــــــــورت  بــه 

قيمت  بســيار  ابتــــدايــى 

وصف  بــا  مى شــود.  تمام 

گران بودن قيمت تمام شد، 

زغال سنگ نقش عمــــدة 

محروقاتى را دارا است.

ســنگ  زغـــال  تـوليدات 

معادن  از  بيشتر  افغانســـتان 

 90 بوده  آشـپشته  و  کرکر 

مى گيرد.  بر  در  را  فيصد 

ســنگ  زغــال  جمــلة  از 

براى  فيصد   77 شده  توليد 

دستگاه هاى  در  سوخت 
صنعتى و باقى مانده براى گرم کردن، مــــورد استفاده قرار مى گيرد.

انواع مختلف زغال سنگ در افغانستان يافت مى شود که بعضى مناطق آن را به ترتيب زير 

ذکر مى نماييم:

الف. معدن زغال سنگ درة صوف
زغال سنگ درة صوف از لحاظ خصوصيات و تقدم نسبت به مناطق ديگر افغانستان مقام 

اول را دارا مى باشد و بزرگ ترين منبع زغال سنگ در واليت سمنگان به شمار مى رود که 

ذخيره هاى آن به 74 ميليون تن مى رسد.

زغال سنگ اين ناحيه، داراى جنسيت عالى بوده  انرژى حرارتى آن زياد و فيصدى کاربن 

آن بلند مى باشد.
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از اين معادن طورى که الزم بوده استفاده نشده است، به دليل اين که در يکى از مرکزهاى 

صنعتى دور واقع شده و هم امکانات دسترسى به وسايل حمل  و  نقل آن تاحدى محدود 

مى باشد.

يک اندازة زغال سنگ اين معدن به کابل انتقال داده مى شود و باقى مانده آن به واليت بلخ. 

ب. معدن زغال سنگ آشپشته
اين معدن در واليت بغالن به مسافة 110 کيلومترى جنوب شهر صنعتى پلخمرى در درة 

سيغان واقع مى باشد. با دوآب و ميخ زرين 20 کيلومتر فاصله دارد. زغال سنگ اين معدن 

از نظر کميت و کيفيت حايز اهميت نمى باشد؛ زيرا از لحاظ ساختمان طبيعى مغلق بوده و 

در بخش استخراج آن مشکالت وجود دارد. ذخيره هاى زغال سنگ آن در حدود 500 

هزار تن تخمين گرديده است. با وجود آن هم بايد گفت که چون اين معدن در مجاورت 

مورد  اين طرف  به  زيادى  سال هاى  از  رو  اين  از  داشت؛  قرار  شکارى  درة  سابقه  سرک 

دواير دولتى، شفاخانه ها و شهر کابل  براى  معدن  اين  از زغال  سنگ  دارد.  قرار  استفاده 

استفاده مى شود.

ج. معدن زغال سنگ كركر
معدن کرکر در ده کيلومترى شرق پلخمرى و به سمت جنوب شرق اين شهر متصل کوه 

کرکر واقع است. مقدار مجموعى زغال سنگ آن که طبقات آن دو تا سه متر ضخامت 

دارد، به 15 ميليون تن مى رسد. جنسيت زغال سنگ آن خوب و قابل استفاده مى باشد. اين 

معدن در سال 1385 هـ .ش. يکجا با فابريکه هاى سمنت غورى به سکتور خصوصى سپرده 

شده تا از زغال سنگ متذکره براى توليد سمنت استفاده نمايند.

 از اين منطقه طى سال 1387 هـ .ش. بيش از 3800 تن زغال سنگ استخراج گرديد.

زغال سنگ اين معدن از نظر موقعيت جغرافيايى آن  در مجاورت مراکز صنعتى پلخمرى 

و هم چنين نزديک بودن به شاهراه کابل-کندز حايز اهميت بوده و توليدات وسطى روزانة 

آن به 300 تا 400 تن مى رسد.

زغال سنگ استخراج شده به مصرف فابريکة سمنت سازى پلخمرى، داش ها و در کابل 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

د. معدن زغال سنگ مسجد چوبى سبزك هرات
در  سبزک  کوتل  مجاورت  در  هرات  واليت  شمال شرق  کيلومترى   110 در  معدن  اين 
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؟

بخش بااليى درياى کرخ موقعيت داشته، کارهاى اکتشافى و ساختمانى آن به همکارى 

متخصصين چکى صورت گرفته، ذخاير آن به 9.5 ميليون تن مى رسد. اين معدن در سال 

1386 هـ .ش. به سکتور خصوصى سپرده شده، توليد ساالنة آن40 هزار تن و عوايد ساالنه 

دارد.  قرار  بهره بردارى  مورد  و  بوده  فعال  حال  مى باشد.  افغانى  ميليون   20 از  اضافه  آن 

جنسيت زغال سنگ اين منطقه، عالى بوده و از انرژى حرارتى زياد برخوردار است. از اين 

زغال سنگ شاروالى و فرقة هرات استفاده مى نمايد. همين اکنون با توجه وزارت معادن 

افغانستان از معدن مسجد چوبى سبزک به کمک )کمپنى برادران خوشک( استفادة زيادى 

صورت مى گيرد که براى ده سال عقد قرارداد شده است. 

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ يک گروه در بارة تحقيقات و مطالعاتى که در مورد 

تثبيت مناطق زغال سنگ افغانستان براى اولين بار توسط جيولوجست هاى هندى صورت 

گرفته و گروه دوم در بارة ذخاير موجود زغال سنگ صحبت نموده، نمايندة هر گروه 

نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ منطقه هاى تثبيت شدة زغال سنگ افغانستان را نام بگيريد.

2ـ راجع به خصوصيت زغال سنگ آشپشته معلومات دهيد.

3ـ معدن زغال سنگ کرکر از نظر موقعيت جغرافيايى  چه اهميت دارد؟

4ـ توليدات بيشتر زغال سنگ که فيصدى بلندترى را در افغانستان دارا مى باشد، از کدام 

منطقه هاى به دست مى آيد؟ جواب صحيح را انتخاب نماييد.

ج. درة صوف   ب. سبزک هرات   الف. کرکر و آشپشته  

د.کرخ هرات 

      فعاليت خارج صنف
در بارة مشکالت و موانعى که در استخراج زغال سنگ کشور ما وجود دارد و اين که اين 

يى نوشته و به ديگران ارايه نماييد.
 

موانع را چگونه رفع کرده مى توانيم، مقالة فشرده
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درس پانزدهم
5.2 نفت و گاز

نفت و گاز از جملة مواد محروقاتى، توليد انرژى و حرارت است؛  در نقاط مختلف کشور 

ما ذخاير آن وجود دارد که در زير هر کدام آن  را مورد بحث قرار مى دهيم.

الف. نفت

نفت، مايعى است قابل احتراق که در اعماق زمين تا 1800 متر پيدا مى شود و گاهى در اثر 

فشار و حرارت داخلى زمين به طرف باال صعود مى کند و به سطح زمين مى رسد. ميليون ها 

سال قبل از امروز بقاياى موجودات زنده و مواد عضوى يى که در يک منطقه وجود داشت 

به مرور زمان در زير طبقات رسوبى قرار گرفته و بر اثر فشار و حرارت در طول زمان تغيير 

شکل نموده به نفت تبديل شده است. براى استخراج نفت، چاه هاى عميق حفر مى کنند و 

پايپ لين هاى ضخيمى را داخل چاه هاى نفت مى نمايند. در نتيجه نفت خام فوران کرده 

و گاهى توسط پمپ به باال کشيده مى شود. نفت خام رنگ سياه داشته؛ ولى بعد از تصفيه 

در تصفيه خانه ها رنگ بنفش را به خود گرفته و به آسانى مى سوزد. ذخيره هاى نفت در 

بسيارى از نقاط کشور ما  موجود است که ساحات شمالى، غربى و جنوب غربى را دربر 

مى گيرد. نواحى آن عبارت اند از: قلعة نو، تخار، کندز، مزار شريف، جوزجان، فارياب، 

از نفت و گاز چه استفاده صورت مى گيرد؟

شکل 29: افتتاح آزمايش و آماده سازى چاه هاى گازى معادن يتيم تاق و جرقدوق در واليت جوزجان
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بادغيس و هرات. هم چنان در وادى هلمند و پکتيکا نيز ذخاير آن پيش بينى شده است.

نفت، موارد استعمال زيادى دارد در روشن ساختن منازل، وسايل حمل و نقل، ماشين آالت 

صنعتى، صنايع کيمياوى و صدها مرکبات ديگر چون رابر مصنوعى و غيره استعمال شده و 

به مصرف مى رسد . از مشتقات فرعى آن در تهية پالستيک، عطر، صابون، رنگ و حتا در 

تهية بعضى مواد خوراکى مثل روغن مارگرين نيز استفاده مى شود.

ب. گاز
تشکيل گاز، نيز مانند نفت بوده، بقاياى موجودات زنده در نتيجة ترسب مواد عضوى به اثر 

فشار و حرارت و نرسيدن هوا تغيير شکل نموده به گاز تبديل شده است.

گاز، از منابع معدنى باارزش افغانستان بوده، از نظر مصرف آن در داخل و صدور آن به 

در  مى شود،  پنداشته  بااهميت  آن  بزرگ  اندازه يى  تا  ذخيره هاى  هم چنان  کشور،  خارج 

حالى که امکانات دريافت گاز در منطقه هاى مختلف کشور موجود است، در حال حاضر 

ذخيره هاى تاحدى بزرگ آن در منطقه هاى خواجه گوگردک، يتيم تاق، خواجه بوالن و 

جرقدوق مربوط شهر شبرغان دريافت گرديده و حال زير بهره بردارى قرار دارد.

اکنون چند حوزة آن  را به صورت فشرده از نظر مى گذرانيم:

1ـ معدن گاز خواجه گوگردك

تعداد مجموعى چاه هاى  به فاصلة 23 کيلومترى شمال غرب شهر شبرغان موقعيت دارد، 

حفر شده به 52 حلقه مى رسد، مجموع ذخاير آن 46.8 ميليارد متر مکعب گاز و تا کنون 

44 ميليارد مترمکعب گاز آن استخراج گرديده است؛ هم چنان مقدار 10 ميليارد مترمکعب 

گاز ترش )سلفردار( در اين ساحه نيز تثبيت گرديده است.

2ـ معدن گاز يتيم تاق

اين معدن در 18 کيلومترى شرق شهر شبرغان موقعيت داشته، ذخيره هاى تثبيت شدة آن 

20،8 ميليارد مترمکعب مى باشد.

در سال 1341 هـ .ش. چاه نمره 4 که زير برمه کارى قرار داشت شعله ور گرديده و طى سه 

سال، ميلياردها مترمکعب گاز آن حريق و ضايع گرديده است.
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3ـ معدن گاز جرقدوق

اين معدن در 15 کيلومترى جنوب غرب شهر شبرغان موقعيت داشته در آن به تعداد 33 

نوع ترش  از  بوده حفر گرديده است. گاز آن  متر  حلقه چاه که عمق وسطى آن 2200 

بوده ذخيره هاى مجموعى آن 26 ميليارد مترمکعب مى باشد که از جملة 15.362 ميليارد 

مترمکعب گاز از آن استخراج گرديده است.

4ـ معدن گاز خواجه بوالن

در 30 کيلومترى شرق شبرغان موقعيت داشته، امور برمه کارى آن در سال 1342 هـ .ش. آغاز 

گرديده است، گاز آن از نوع ترش بوده، در حدود 2.5 ميليارد مترمکعب گاز ذخيره دارد.

ذخيره هاى عمومى گاز در منطقه هاى ياد شده 120 ميليارد مترمکعب تثبيت شده که از جمله 

در حدود چهل ميليارد مترمکعب آن گاز شيرين و باقى ماندة آن گاز سلفر دار مى باشد.

براى صادرات گاز تا سرحد اتحاد شوروى سابق يک پايپ لين به قطر 32 انچ و طول 97.5 

کيلومتر تمديد يافته است. هم چنان پايپ لين ديگرى از شهر شبرغان الى فابريکة کود برق 

مزارشريف به طول 55 کيلومتر و قطر 12 انچ تمديد گرديده است که ظرفيت انتقال 500 

ميليون متر مکعب گاز را در يک سال دارا است.

انتقال گاز در مزار شريف به منظور به کار انداختن فابريکة کود برق مزار شريف که ساالنه 

105 هزار تن کود يوريا توليدات دارد و هم چنان براى به کار انداختن فابريکة برق مزار 

شريف که ظرفيت توليدى آن 36 هزار کيلووات ساعت برق مى باشد، احداث شده است. 

بايد عالوه کرد که در سال 1354 هـ .ش. در حدود سه ميليارد مترمکعب گاز در افغانستان 

توليد شده که از آن جمله 2850 ميليون مترمکعب آن به خارج صادر و متباقى 150 ميليون 

مترمکعب آن در داخل کشور به مصرف رسيده بود. عوايد حاصل شده از مدرک صدور 

گاز که در بعضى سال ها 40 فيصد ارزش مجموعى صادرات کشور را احتوا مى کرد، در 

بخش بيالنس تاديات افغانستان باارزش پنداشته مى شود؛ هم چنان در نظر است به منظور 

استفاده از 26 ميليارد مترمکعب گاز سلفردار در ناحية جرقدوق پروژه جدا ساختن سلفر نيز 

تکميل  شده مورد استفاده قرار گيرد. گاز طبيعى موارد استعمال زياد دارد عالوه از اين که 

در پخت و پز و گرم ساختن منازل به کار مى رود، در ساختن مرکبات کيمياوى نيز از آن 

استفاده صورت مى گيرد و هم چنان منبع خوبى براى توليد انرژى برق مى باشد.
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     فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ گروه اول در بارة ذخيره هاى نفت افغانستان و گروه دوم در 

بارة گاز طبيعى مباحثه نموده و نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

     سؤال ها

1ـ نفت چيست؟

2ـ راجع به منشأ پيدايش گاز معلومات دهيد.

3ـ موارد استعمال نفت را بيان نماييد.

4ـ حوزه هاى مهم گاز افغانستان را نام بگيريد.

5ـ ذخيره هاى نفت در کدام ساحات افغانستان تثبيت شده است؟

6ـ ذخاير عمومى گاز طبيعى در افغانستان به چه پيمانه تثبيت شده است؟

ب. 120 ميليارد مترمکعب  الف. 135 ميليارد مترمکعب    

ج. 110 ميليارد مترمکعب     د. 180 ميليارد مترمکعب

       فعاليت خارج صنف

از روى نقشة منابع معدنى افغانستان، يک نقشه ترسيم نموده و در آن ساحات نفت و گاز 

را با عاليم مخصوص نشان دهيد و در درس آينده به هم صنفى تان خود ارايه نماييد.

زغال سنگ به تنگاز به مترمكعبنفت به تنسال ها

138285024262035100

13831469011912133730

17233733110ـــــ1384

17192534920ـــــ1385

161440242700ــــــ1386

معلومات اضافى

جدول زير مقدار  استخراج نفت و زغال سنگ را به تن و گاز 

را به مترمكعب طى سال هاى مختلف نشان مى دهد.

؟
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الف. حوزه هاى نفت خيز كشور

تحقيقات و مطالعات در بارة تثبيت ذخيره هاى نفت در افغانستان به پيمانة کوچک از سال 
1314 هـ .ش. توسط جيولوجست هاى افغانى و خارجى در منطقه هاى شمالى، غربى، جنوب 
بار يک کمپنى  غربى و جنوبى کشور آغاز گرديد. در سال 1315 هـ .ش. براى نخستين 
امريکايى طبقات شيل هاى )از تراکم گل و دانه هاى خرد ريگ به وجود آمده( داراى نفت 
را در شمال افغانستان دريافت نموده و بعد ذخيره هاى بيشتر آن در وادى ارغنداب و پکتيکا 

در غرب و جنوب افغانستان يافت شد.
در سال 1333 هـ .ش. يک کمپنى سويدنى امور کاوش هاى نفت را به  صورت منظم در ساحة 
از سال  به  دست آورد. حال آن که  نيز  نمود و موفقيت هاى چشم گيرى   واليت سرپل آغاز 
1338 هـ .ش. به بعد با درنظرداشت موافقت نامه يى که در همين ارتباط دو سال قبل از آن در 
مسکو به امضا رسيده بود، امور کاوش هاى نفت در ساحة 4600 ميل مربع در شمال افغانستان 
و در بين مزار  شريف و اندخوى به همکارى متخصصين اتحاد شوروى سابق آغاز يافت. نتيجة 
اين مطالعات نشان مى دهد که امکانات وسيع موجوديت ذخيره هاى نفت در واليات شمالى 
کشور از واليت تخار تا سرحد ايران با ادامة آن در غرب و جنوب الى پکتيکا وجود دارد که 
نواحى قلعة نو، هرات، شبرغان، ميمنه، کندز، تالقان، مزار شريف و غيره را در بر مى گيرد. 
موجوديت ذخيره هاى نفت در وادى هلمند، پکتيکا و نواحى جنوبى افغانستان نيز پيش بينى 

گرديده است.
اما نظر به عدم موجوديت سرماية کافى و کارمندان فنى و باتجربه تا کنون استخراج منظم 
آن امکان پذير نگرديده است. يگانه ذخيرة تثبيت شدة نفت در واليت جوزجان موقعيت 

دارد که از آن جمله ذخاير انگوت قابل يادآورى مى باشد. 
اينک چند معدن نفت به شمول معدن انگوت را قرار زير به شناسايى مى گردد:

شکل 30: ذخيره هاى  نفت در کدام مناطق کشور ما وجود دارد؟



 52

1ـ معدن نفت انگوت 
اين منطقه در پنج کيلومترى جنوب شرق شهر سرپل موقعيت دارد و طبقات نفت، در آن از 
عمق 1100 الى 1200 متر به مشاهده مى رسد. ذخيره هاى جيولوجيکى آن 7.1 ميليون تن 

بوده و ذخيره هاى قابل استخراج آن 2.06 ميليون تن مى باشد.
2ـ معدن نفت آق دريا 

اين منطقه در ده کيلومترى جنوب شرق سرپل موقعيت دارد. ذخيره هاى مجموعى آن 12 
ميليون تن بوده و ذخيره هاى ثابت و قابل بهره بردارى آن به بيش از چهار ميليون تن مى رسد.

3ـ معدن نفت قشقرى
در 12 کيلومترى جنوب شرق سرپل موقعيت داشته، ذخيره هاى جيولوجيکى آن 19.6 ميليون 

تن و ذخيره هاى قابل استخراج آن 6.381 ميليون تن نفت مى باشد.
4ـ معدن نفت زمرد  ساى  

 9.19 آن  ذخيره هاى  دارد.  موقعيت  شبرغان  شهر  جنوب غرب  در  کيلومترى   60 ساحة  در 
ميليون تن و ذخيره هاى قابل استخراج آن 3.4 ميليون تن نفت خام مى باشد. 

در سال 1351 هـ . ش. تصميم گرفته شد تا تصفيه خانة کوچکى به ظرفيت يک هزار تن 

ظرفيت  يافت،  افزايش  دريا  آق  ذخاير  توليدى  ظرفيت  زمانى که  گردد.  احداث  سال  در 
تصفيه خانة مذکور نيز به 200 هزار تن نفت خام بلند رفت.

البته بعد از تکميل شدن ساختمان آن در آينده، ظرفيت توليدى نفت بلند خواهد رفت که بدون شک 
در مورد رفع بخشى از نيازمندى هاى داخلى و بيالنس تاديات کشور حايز اهميت خواهد بود.

در حال حاضر نيازمندى هاى نفت افغانستان با توريد آن از خارج مرفوع مى گردد؛ ضمناً 
نيازمندى هاى کشور روزافزون بوده و قيمت هاى بين المللى آن نيز در حال افزايش است.

     فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه هاى دو نفرى تنظيم شوند و با استفاده از نقشة منابع معدنى افغانستان و 

متن درس، فعاليت زير را انجام دهند:
ـ نواحى يى را که در آن ذخيره هاى نفت وجود دارد به ترتيب از شمال شرق تا جنوب غرب لست نمايند. 1

را  نمايند که کدام کمپنى ها در کدام ساحات، چه وقت، تحقيقات و مطالعات  اظهار  2ـ 
غرض تثبيت ذخيره هاى نفت انجام داده اند.

     سؤال ها
1ـ چرا تا کنون نفت افغانستان به پيمانة وسيع و منظم استخراج نگرديده است؟ توضيح نماييد.

هاى نفت در کدام مناطق افغانستان وجود؟ دارد نام ببريد.
 

2ـ ذخيره
3ـ يگانه ذخيرة ثبت شدة نفت چه نام دارد و در کجا موقعيت دارد؟

      فعاليت خارج صنف
يک اخبار، مجله، کتاب يا صفحة انترنتى را که در بارة تفحصات ذخاير نفت افغانستان يا 
تجارت آن معلومات داشته باشد، مطالعه نماييد و مأخذ و منبع آن  را در درس آينده به معلم 

محترم  تان تقديم نماييد.

؟
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6،2 فلزات 

ولى  اند؛  نموده  استفاده  آن ها  از  و  داشته  آشنايى  فلزات  با  گذشته  دوره هاى  از  انسان ها 

استفاده از آن ها در گذشته ها بسيار محدود بوده است. از روى شواهدى که در اين زمينه 
موجود است، واضح مى گردد که نخسين فلزى که انسان با آن آشنايى حاصل نمود، مس 
و بعدتر آن آهن بوده است. در کشور ما ذخيره ها و منبع هاى فلزهاى: آهن، مس، سرب، 
کروم، جست و فلزات قيمتى، مانند: طال و نقره وجود دارد که در مورد هرکدام آن به طور 

فشرده معلومات مى دهيم.
از نواحى و منطقه هاى کشور ما وجود دارد که هر  * آهن: ذخيره هاى آهن در بعضى 

کدام آن را در زير به شناسايى مى گيريم:
* معدن آهن حاجى گك: معدن حاجى گک که در 45 کيلومترى جنوب شرق باميان 
موقعيت دارد از نظر کيفيت و ذخيره هاى آن از معادن بسيار بزرگ و مهم اين منطقه به حساب 

مى رود. ذخاير آن بر 1.8 ميليارد تن بالغ مى گردد و فيصدى آهن آن 63.5 فيصد مى باشد.
ارقام جديد وزارت معادن ذخيره هاى ثبت شدة آن را به 110 ميليون تن و ذخيره هاى پيش بينى 

شدة آن را 2070 ميليون تن نشان داده اند.
بهره بردارى معادن  اما  بهره بردارى موجود است؛  امکان  از ذخيره هاى معدن حاجى گک 
متذکره به سرماية هنگفتى ضرورت دارد. در نظر است طى سال 1388 هـ . ش. بهره بردارى 

آن به سکتور خصوصى سپرده شود و در طول 5ـ6 سال آينده امور ساختمانى آن تکميل و 

ذخيره هاى فلزات در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟

شکل 31: آثار مس در سنگى که از عينک لوگر به دست آمده است.
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حد  اقل در حدود يک ميليون تن فوالد در سال، توليد خواهد نمود و هم براى يک تعداد 

هموطنان زمينة کار فراهم خواهد شد.

ـ ناحية خاکريز کندهار که مقدار ذخيره هاى آهن، در آن در حدود 8.23 ميليون تن تخمين 

شده است. 

ـ معدن غوريان هرات در سال 1388 هـ . ش. با يک کمپنى ايرانى قرار داد شده تا امور 

اکتشافى آن  را به انجام برساند.

ـ معدن سياه درة بدخشان که ذخيرة تخمينى آن به 40 تا 45 ميليون تن مى رسد عالوه بر آن 

معادن ديگر آهن در پغمان وجود دارد که ذخيره هاى آن به 1.38 ميليون تن مى رسد.

ـ معدن جبل السراج که اندازة ذخيرة آن به 8 ميليون تن تخمين گرديده، فيصدى آهن آن 

45 فيصد مى باشد.

* مس: در حدود 12 ذخيرة معدن مس در ده واليت افغانستان وجود دارد که ناحية وسيع 
بين پروان، کندهار و فراه را در بر مى گيرد که از آن جمله منطقة بين کجکى کندهار و 

مقر حايز اهميت مى باشد.

ـ معدن طبقات مس در بخش هاى تغر، خرد کابل و حتا کوه هاى چهلستون ديده مى شود.

ـ در ناحيه يى در بند واليت کابل )به مسافة 8 الى 9 کيلومترى مس عينک( معدن مس به 

شکل خطى وجود دارد، مقدار مس در آن 0.58 تا 1.55 فيصد مى باشد. معدن مس واليت 

ذخاير  بود،  فيصد   1.2 تا   0.62 آن  در  مس  اندازة  که  شده  ثبت  کندالن  ناحية  در  زابل 

مجموعى ان 5 تا 8 ميليون تن تخمين گرديده است.

ـ معدن مس عينك لوگر: در جنوب شرق شهر کابل موقعيت دارد. ذخاير تخمينى آن 
در حدود 4 ميليون تن و اندازة مس درين معدن از 1.2 تا 1.5 فيصد محاسبه شده است. 

مقدار ذخيره هاى پيش بينى شدة مس عينک اضافه تر از 6 ميليون تن مى باشد.

نشان  تن مس  ميليون  تا 13  را 11  تثبيت شدة آن  معادن ذخيره هاى  ارقام جديد وزارت 

داده اند. قرارداد آن بعد از امور داوطلبى با يک کمپنى چينايى  در سال 1387 هـ.ش. عقد 

گرديده که به زودى به بهره دارى آغاز خواهد نمود و ساالنه در حدود 200 هزار تن مس 

خالص توليد خواهد کرد.

باميان،  غزنى،  کابل،  هلمند،  فراه،  بادغيس،  هرات،  شيدايى  در  معادن مس  ذخيره هاى  ـ 

غوربند، اندراب واليت بغالن و سرپل نيز قابل اهميت مى باشد.

* طال:  طال در افغانستان در نواحى پراگنده در دو طرف هندوکش وجود دارد؛ اين ساحة 
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وسيع از شمال فيض آباد الى کندهار در جنوب غرب کشور توسعه مى يابد؛ همچنان معادن 

مهم طال در يفتل بدخشان و مقر غزنى قرار دارد، در ناحية يفتل چهاررگ، سنگ هاى کوارتز 

و طال وجود دارد که در هر تن مواد معدنى آن از يک تا 85 گرام طال موجود مى باشد.

ـ ذخيره هاى ديگر طال در منطقة زرکشان قالت موقعيت دارد که مقدار طالى آن در هر 

تن ماده معدنى 0.5 تا 11 گرام مى باشد.

هم چنان طال، يک ساحة وسيع را در مسير درياى کوکچه و معاونين آن تشکيل مى دهد 

که مقدار طالى آن در هر مترمکعب ريگ، به صورت وسطى 394 ملى گرام محاسبه شده 

است.

منطقه  هرات،  تا خاواک(، سيم کوه  )عمرز  پنجشير  نواحى  در  نقره  ذخيره هاى  نقره:   *
بى بى گوهر و خاکريز کندهار وجود دارد که در قديم به صورت غير فنى و ابتدايى از آن 

استفاده کرده اند؛ ولى درين اواخر از آن استفاده نمى شود.

* معادن سرب و جست
در کشور ما افغانستان ذخاير معدن سرب و جست نيز وجود دارد که از آن جمله معدن 

سرب و جست بى بى گوهر کندهار است که ذخاير آن 21100 تن، جست و 5500 تن 

سرب محاسبه شده است.

معدن هاى سرب و جست در ساحة چشت هرات، تولک هزاره جات و فرنجل غوربند نيز 

وجود دارد.

* معدن سنگ كروم نشانه هايى از موجود بودن سنگ کروم در خوست، ميدان وردک، 
محمد آغه و کلنگار لوگر و کندهار قابل ذکر است.

ارقام جديد وزارت معادن استخراج وسطى ساالنة سنگ کروم خوست را 73000 تن نشان 

داده اند که با يک کمپنى در سال 1386 هـ . ش. براى ده سال قرار داد شده که بعد از 

آن به بهره بردارى شروع خواهد نمود؛ حال نسبت خرابى وضع امنيتى زمينة استخراج آن 

مساعد نيست.

استخراج وسطى ساالنة معدن کرومايت ميدان وردک را بالغ به 40000 هزار تن پيش بينى 

نموده اند.
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طاليى که از نورآبة تخار به دست آمده است.                                            سنگ کروميت لوگر               

     فعاليت داخل صنف
شاگردان به پنج گروه تقسيم شوند، با استفاده از متن و نقشة معادن افغانستان، فعاليت زير 

را انجام دهند و نتيجة کار خود را در صنف ارايه نمايند:
گروه اول: منطقه هاى معدن هاى آهن را نام برده به روى نقشه نشان دهند.
گروه دوم: منطقه هاى معدن هاى طال را نام برده به روى نقشه نشان دهند.

گروه سوم: منطقه هاى معدن هاى نقره را نام برده به روى نقشه نشان دهند.
گروه چهارم: منطقه هاى معدن هاى مس را نام برده به روى نقشه نشان دهند.

گروه پنجم: منطقه هاى معدن هاى سرب و جست را نام برده به روى نقشه نشان دهند.

    سؤال ها:
1ـ در کشور ما چند نوع فلز وجود دارد نام بگيريد.

2ـ معدن هاى آهن در کدام منطقه هاى افغانستان وجود دارد و مهم ترين معدن آن کدام است؟
3ـ راجع به مس عينک لوگر معلومات دهيد.

4ـ ذخيره هاى سرب و جست در کدام منطقة کشور ما وجود دارد؟ نام ببريد.
5ـ در کشور ما ذخيره هاى نقره در کدام نواحى تثبيت شده است؟ نام بگيريد.

    فعاليت خارج صنف
متن درس فلزات و نقشه معادن را مطالعه نماييد و در بارة نکات مهم آن در درس بعدى 

معلومات دهيد.

؟

شکل 32
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اهميت اقتصادى معادن فلزات

قسمى که در درس قبلى مطالعه نموديد و تحقيقات جيولوجيکى نشان داده است، در بسيارى 
از بخش هاى کشور ما معدن هاى فلزات وجود دارد. اين معدن ها در اقتصاد مملکت حايز 
اهميت مى باشد و اين را بايد بدانيم که افغانستان از لحاظ داشتن ذخيره هاى فلزى از جملة 

کشورهاى غنى به شمار مى رود.

ذخيره هاى فلزات کشور در صورت جلب سرمايه گذارى، فراهم نمودن وسايل تخنيکى، 
کارمندان فنى و بازار فروش داخلى و خارجى به پيمانة وسيع استخراج شده مى تواند.

زراعت،  رشته هاى  در  اقتصادى  فعاليت هاى  توسعة  دارند.  اقتصادى  خاص  ارزش  فلزها 

تجارت، تخنيک و امور حياتى وابسته گى به انکشاف صنايع فلزى دارد ذخيره هاى و منابع 
امر  اقتصادى  ارتقاى سطح حيات مردم و پيشرفت  براى صنعتى شدن يک کشور،  فلزى 
ضرورى پنداشته مى شود. واضح است که اساس و ستون صنايع يک کشور روى ذخاير 

فلزات و ذوب آهن استوار مى باشد. آن  عده کشورهايى که فابريکه هاى ذوب آهن ندارند؛ 

براى خريد ماشين آالت بايد اسعار زيادى را مصرف نمايند؛ زيرا تأسيس کوره ها و ايجاد 
فابريکه هاى ذوب آهن بخش مهم اقتصاد يک کشور را تشکيل مى دهد؛ پس کشورها بايد 

براى ايجاد صنايع فلزى سعى و تالش به خرج دهند.

اعمار فابريکه ها براى کشورى مانند افغانستان که مواد خام کافى در اختيار دارد، بسيار مهم 

شکل 33: محفل افتتاح کار پروژة معدن مس عينکاز فلزات چه استفاده مى شود؟



 58

و اقتصادى به نظر مى رسد و در تقوية بنية اقتصادى کشور بسيار مفيد تمام مى شود.

خواص فلزها از لحاظ اقتصادى ارزش به  سزايى دارد و از آن در موارد مختلف استفاده به 
عمل مى آورند. بعضى از فلزها خواص ضد زنگ دارند؛ مانند: قلعى، سرب و نکل.

از طال در ساختن زيورات زينتى و به حيث پشتوانه واحد پولى در بانک ها استفاده مى نمايند.

از آهن در ساختن سامان آالت  نقره يى و زيورات کار مى گيرند.  نقره در مسکوکات  از 
آهنى و وسايل تخنيکى استفاده مى شود. فلزها؛ مانند: مس، نقره و المونيم قدرت انتقال برق 
و حرارت را دارند. بعضى فلزها ميل ترکيب با فلزات ديگر را دارند؛ طور مثال از مخلوط 
نمودن دو فلز جست و مس برونز مى سازند که از آن در ساختن ظرف هاى برونزى، سماوار، 

آفتابه لگن و دستگير دروازه کار مى گيرند.
از اين رو فلزها از اهميت خاص برخوردار بوده از آن ها در ساختن دروازه، چپرکت، ميز 

و چوکى، پرزه ها و ماشين آالت، اعمار فابريکه ها، ساختن ظرف ها، تهية مواد ساختمانى، 

سيخ گول، وسايل تخنيکى و انواع وسايل کار آمد منزل استفاده مى نمايند.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه هاى مناسب تقسيم شوند؛ هر گروه روى ارزش اقتصادى فلزها مباحثه 

نموده نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

        سؤال ها
1ـ چرا فلزها از اهميت مهمى برخوردار است؟

2ـ طال نسبت به ديگر فلزها چه برترى دارد؟
3ـ از فلزها در ساختن چگونه وسايل استفاده صورت مى گيرد؟

      فعاليت خارج صنف

نموده، در  بارة آن در ساعت  فلزها فکر  اقتصادى  اهميت  با مطالعة متن درس، در مورد 
بعدى به هم صنفان تان معلومات ارايه نماييد.

؟
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درس نزدهم
7.2 معادن سنگ هاى ساختمانى

افغانستان کشور کوهستانى بوده، از لحاظ منابع سنگ هاى تعميراتى خيلى غنى مى باشد که از 

زمان هاى قديم در ساختمان تعميرات به کار برده شده و آن هم به ترتيب زير:
Granite  الف: سنگ گرانيت

اين نوع سنگ از جملة احجار نارية غير خروجى است که از سه منرال مختلف تشکيل شده 
است فلد سپار، مايکا و کوارتز که نمونة خوب آن در کوه هاى مجاور ده داناى کابل و 
بيشتر منطقه هاى کوهستانى به ويژه در ساحة سالنگ ها دستياب شده مى تواند. اين سنگ 
 نسبت تراکم و سختى آن به عنوان سنگ هاى ساختمانى در زينه ها، تهداب ها و سنگ فرش 

سرک ها به کار برده مى شود؛ عالوه بر آن سنگ آسياب از آن مى سازند.
Basalt ب: بزلت

از جملة سنگ هاى نارية خروجى بوده، باقى ماندة مواد الوا  است که در اثر فعاليت آتش فشان 
در دامان کوه هاى آتش فشانى وجود دارد. در بيشتر منطقه هاى کوهستانى افغانستان به کثرت 
يافت مى شود، منرال هاى مهم اين نوع سنگ پيروکسين، فلدسپار، اليوين و بعضى منرال هاى 
بزرگ  و  پارچه هاى خرد  و  بالک ها  به  عوارض جوى  اثر  در  اين سنگ  مى باشد.   فلزى 

مى شکند، در تهداب تعميرات به کار برده مى شود.
ج: احجار متحوله : که از رسوبات دريايى و احجار آهکى به وجود مى آيد. احجار آهکى به 
مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبديل مى شود که ذخيره هاى احجار فوق الذکر 
در کشور به اندازة کافى وجود دارد، سنگ هاى ريگى و رسوبى به مرور زمان به سنگ هاى 

- در تصوير نمونة سنگ هاى ساختمانى را ديده مى توانيد. معادن سنگ هاى 
ساختمانى در کدام حصص کشور ما وجود دارد؟

شکل ٣٤: صنايع سنگ مرمر در شهر کابل
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مستحکم و متورق مبدل مى شود که آن هم در تعميرات به پيمانة زياد موارد استعمال دارد.
)Marble( د: سنگ مرمر و رخام

نمونة از احجار متحولة آهکى است که به رنگ هاى متنوع و مرغوب در افغانستان يافت 
مى شود. مرمر خالص، رنگ سفيد دارد که در اثر فشار و حرارت تغيير شکل نموده، ذريعة 
برش و پالش تخنيکى جال و درخشش عالى اختيار مى نمايد؛ از اين رو از سنگ مرمر براى 
آراستن تعميرات و ساختمان ها، ميز هاى  چاى خورى، ظرف هاى، لوحه سنگ مزارها و حتا 

در مجسمه ها استفاده مى شود.
سنگ مرمر در افغانستان به کثرت يافت مى شود که از آن جمله مى توانيم از سنگ هاى مرمر 
و رخام ولسوالى خوگيانى و اچين ننگرهار، چشت واليت هرات و معدن سنگ مرمر کوته 
عشرو ميدان وردک نام برد. در حوزة کابل مى توان از سنگ هاى مرمر بادام باغ، ريشخور، 

قرغه و تره خيل يادآورى نمود.
در پهلوى سنگ هاى تعميراتى در کشور، مواد تعميراتى نيز وجود دارد؛ مانند: چونه و گچ که به 
پيمانة قابل مالحظه يى در اعمار تعميرات از آن استفاده صورت مى گيرد. مواد آهکى بعد از عملية 
تخنيکى در فابريکه ها به سمنت مبدل مى شود؛ به طور مثال: فابريکه هاى سمنت غورى و سمنت 

جبل السراج مرکزهاى مهم توليد سمنت مى باشند که حال مقدار توليد آن ها در حال تحول است.

        فعاليت داخل صنف 
شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند؛ گروه اول با استفاده از متن درس، در بارة سنگ گرانيت 

و استفاده از آن معلومات ارايه نمايند.
گروه دوم- با استفاده از متن درس منطقه هايى را که در آن سنگ مرمر به فراوانى پيدا مى شود، نام بگيرند.

گروه سوم- با استفاده از متن درس در بارة سنگ بازلت و استفاده از آن معلومات ارايه نمايند.
گروه چهارم- راجع به خصوصيات احجار ريگى، احجار رسوبى و احجار متحوله معلومات 

ارايه نمايند.

      سؤال ها
1- از سنگ گرانيت در کدام  موارد استفاده صورت مى گيرد؟

2- سنگ مرمر و رخام نسبت به ديگر سنگ ها چه برترى دارند؟ به طور فشرده توضيح دهيد.
3- سنگ مرمر در کدام مناطق کابل وجود دارد؟ نام بگيريد.

4- در تشکيل سمنت از چه نوع مواد خام )اوليه( استفاده شده؛ فابريکه هاى مهم آن در کجا 
موقعيت دارد؟

       فعاليت خارج صنف
يک نوع سنگ ساختمانى معدنى را نام بگيريد و در بارة خصوصيات و اهميت آن پنج سطر 

معلومات تهيه کرده در ساعت آينده ارايه نماييد.

؟
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درس بيستم
8.2  احجار كريمه 

احجار کريمه عبارت اند از: الماس، الجورد، لعل، ياقوت و زمردکه در منطقه هاى مختلف 
کشور وجود دارند. از جملة اين ها الماس، ياقوت، زمرد و لعل پيازى  احجار قيمتى و الجورد، 

اميتست و غيره احجار نيمه قيمتى مى باشند که به طور فشرده آن ها را معرفى مى نماييم.

الف. الماس
الماس نسبت به ديگر احجار، سختى بلند، مقاومت زياد و رنگ شفاف دارد. به همين علت 
سخت بودن آن در برش و تراش اجسام به کار مى رود؛ گرچه تا کنون الماس در افغانستان 
پيدا نشده است؛ اما علماى جيولوجى عقيده دارند که امکان پيدا شدن آن در بدخشان، 

منطقه هاى مرکزى افغانستان، منطقة لوگر و غوربند وجود دارد.

احجار کريمه چگونه احجار است و در کدام منطقه هاى افغانستان يافت مى شود؟

هرات

پاكستان

شکل ٣٥: مناطق عمدة سنگ هاى قيمتى افغانستان

تركمنستان

ازبكستان
تاجكستان

ايران

سرسنگ

درة پنجشير

جگدلک

الجورد
زمرد

ياقوت
بيرايت
کهربا

چيزهاى ديگر

کابل

کندهار
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ب. الجورد
الجورد از جملة احجار نيمه قيمتى بوده 
از 4000  بسيار قديم، يعنى  از زمانه هاى 
تا 5000 سال قبل در منطقة قرية حضرت 
استخراج  بدخشان  جرم  ولسوالى  سعيد 
گرديده است، در حالى که توليد آن به 
شکل فعلى از سال 1934 ميالدى به بعد 

آغاز يافته است.
موجوديت  افغانستان،  شمال شرق  در 
است  شده  مطالعه  الجورد  ذخيرة   27

 کـه از آن جمله معدن سرسنگ، مربوط ولسوالى جرم بدخشان حايز اهميت بوده و زير 
مى رسد که  تن  به 1290  تمام ذخيره ها  در  موجود  مقدار الجورد  دارد.  قرار  بهره بردارى 
به تنهايى موجوديت 141 تن الجورد به درجة اول و 65 تن الجورد  در منطقة سرسنگ 
به درجه دوم تثبيت شده است. الجوردى که در موزيم لندن گذاشته شده است از جملة 

الجورد هاى افغانستان مى باشد که 3800 سال قبل استخراج گرديده است.
توليد الجورد افغانستان همه ساله بين 5 تا 10 تن مى باشد که بخش زياد آن به کشورهاى مختلف 

صادر گرديده و مقدار ناچيز آن در مرکزهاى صنايع دستى مورد استفاده قرار مى گيرد.
الجورد افغانستان از نظر جنسيت، انواع رنگ ،  آبى تيره، آبى روشن، آبى تيز، رنگ روشن 
سبز، نرمى و شفافيت، نسبت به کشورهاى ديگر مولد، امتياز خاص دارد. الجورد از لحاظ 
سنگ شناسى و بازار تجارتى به پنج نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسيم شده 

است.
الجورد اســتعمـــــال تخنيکى نداشــته و صــــرف براى آالت تزيينى و زيورات استعمال 
مى گردد. اســتخراج الجورد در سال هاى گذشــته به  صورت دوامـــدار جريان داشت؛ اما 
نسبت خـــــــرابى وضع امنيتى استخراج آن صورت نمى گيرد؛ بلکه از طرف اشخاص غير 
مســؤول زير بهره بردارى غير مجاز قرار دارد که باعث تخريب معدن ها و آسيب هاى جبران 
ناپذير دولت گرديده و براى بازســازى معدن هاى يادشده سرماية هنگفتى ضرورت خواهد 

بود.

شکل ٣٦: تصوير سنگ الجورد
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ج. لعل
معدن لعل در منطقة اشکاشم بدخشان 
پيازى  لعل  و  سروبى  جگدلک  و 
دارد.  وجود  کندهار  خاکريز  در 
به  و  دارد  بلندى  سختى  درجة  لعل، 
يا  بنفش  به  متمايل  سرخ  رنگ هاى 
متمايل به سبز، آبى، زرد يا سياه يافت 

مى شود.

د. ياقوت
ياقوت از خصوصيات مهمى برخوردار 
بوده، از جملة جوهرهاى درجه اول به 
شمار مى رود. قابليت تورق را ندارد و 
درجة سخت دارد، داراى رنگ سرخ 

روشن و جالى شيشه يى مى باشد.
ياقوت در منطقة جگدلک ولســوالى 
ســروبى، به  رنگ هاى سرخ انارى و 

گالبى يافت مى شود.

هـ . زمرد
معدن زمرد در درة پنجشير در منطقة 
خنج، بزمال، مکنى و منطقة باديل درة 
کنر وجود دارد. زمرد پنجشير داراى 
رنگ سبز زمردى و بعضاً پردازهاى 
ضعيف آبى نما دارد. ذخيره هاى آن 
در حــدود 440 کيلوگــرام تخمين 

شده است.
تا کنون از ذخيره هاى احجار کريمه 
مسلکى  و  فنى  صورت  به  کشور 

استفاده صورت نگرفته است.

شکل ٣٨: تصوير ياقوت سرخ در سنگ معدن

شکل ٣٩: تصوير زمرد در سنگ هاى معدنى

شکل ٣٧: تصوير سنگ لعل
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      فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه هاى مناسب تقسيم شوند و با استفاده از متن درس، منطقه هاى بزرگ 
داراى ذخيره هاى الجورد و ديگر احجار قيمتى را در نقشة منابع معدنى افغانستان نشان 

دهند.

      سؤال ها
1ـ احجار کريمه به کدام احجار گفته مى شود؟

2ـ علماى جيولوجى، امکان پيدا شدن الماس را در کدام منطقه ها پيش بينى نموده اند؟ 
نام بگيريد.

3ـ لعل در کدام منطقه هاى افغانستان و به کدام رنگ يافت مى شود؟
يافت مى شود و کدام رنگ آن شهرت  ياقوت در کدام بخش کشور  4ـ مرغوب ترين 

دارد؟
5ـ زمرد در کدام منطقه هاى افغانستان وجود دارد؟ تنها نام ببريد.

      فعاليت خارج صنف
يکى از احجار قيمتى را که در زيورات به کار رفته باشد، انتخاب نموده راجع به اهميت، 

ارزش و جنسيت آن در درس بعدى به هم صنف هاى تان خود معلومات دهيد.

؟



 65

درس بيست و يكم
9.2 بررسى وضعيت انرژى و معادن

در درس هاى گذشته دانستيم که منبع هاى مهم انرژى عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، 
آب، باد، آفتاب و غيره که وضعيت هر يکى از منبع هاى نامبرده را بررسى مى نماييم.

از معدن هايى؛ چون: درة صوف، آشپشته، کرکر و  زغال سنگ کشور ما  زغال سنگ: 
مسجد چوبى سبزک هرات استخراج مى گردد.

احتوا مى نمايد  بزرگ آن يک ساحة وسيع را در شمال و غرب کشور  نسبتاً  ذخيره هاى 
که از هرات تا تخار توسعه يافته است و استخراج بيشتر آن از ذخيره هاى معدن کرکر و 

آشپشته صورت مى گيرد.

نفت: مطالعات جيولوجيکى نفت نشان داده است که امکانات وسيع موجوديت ذخيره هاى 
نفت در واليت هاى شمالى کشور از واليت تخار تا سرحد ايران با ادامة آن در غرب و 

جنوب الى پکتيکا وجود دارد.
نفت  معدن هاى  جمله  از  که  دارد  قرار  جوزجان  واليت  در  آن  شدة  ثبت  ذخيرة  يگانه 

انگوت، آق دريا، قشقرى و زمرد ساى قابل ياد آورى است.
گاز: امکان موجوديت ذخيره هاى گاز در منطقه هاى مختلف کشور موجود است. در حال 
حاضر ذخاير نسبتاً بزرگ آن در منطقه هاى خواجه گوگردک، يتيم تاق، خواجه بوالن و 
جرقدوق مربوط واليت جوزجان دريافت گرديده که از سابق زير بهره بردارى قرار داشت. 

وضعيت انرژى و معادن در کشور چگونه است؟
شکل ٤٠: تصويرى از تصدى نفت و گاز مزار شريف
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استخراج قابل مالحظة آن از منطقة خواجه گوگردک و جرقدوق صورت مى گرفت و به 
اتحاد شوروى وقت صادر مى شد، بقية گاز در آن زمان براى توليد برق و فابريکة کود و 
برق مزار شريف در طول چهل سال به مصرف رسيده است که حال از آن استفادة محدود؛ 

صورت مى گيرد.
پالن وزارت معادن وانمود مى سازد که يک معدن نفت و يک معدن گاز کشور به سکتور 

خصوصى قرارداد شده و طى 3 تا 4 سال آينده از آن بهره بردارى صورت خواهد گرفت.

آب: درياهاى افغانستان منبع خوب توليد برق آبى شناخته شده  اند. از اين لحاظ يک تعداد 
بندهايى که قبًال در کشور به غرض توليد برق اعمار گرديده، کافى نبوده و بايد به منظور 

توليد انرژى برق از منبع هاى دريايى استفادة زياد صورت گيرد.
و  تخريب  گرفته،  صورت  استفاده  آن  از  متمادى  ساليان  طى  که  برق  توربين هاى  هم چنان 
استهالک شده و کاسه هاى بند نيز مملو از مواد رسوبى گرديده است؛ بنا بر آن به بازسازى نياز 

مبرم دارد.

باد: استفاده از انرژى باد به منظور توليد برق در بعضى واليت هاى کشور صورت گرفته؛ اما 
اين استفاده ناچيز بوده، در حالى که در کشور بادهاى موسمى زيادى مى وزد؛ مانند: بادهاى 

120 روزه هرات، باد پروان و غيره.
اگر زمينه و امکانات استفادة بيشتر از انرژى باد در کشور مساعد گردد، از انرژى باد، برق 

بيشتر توليد شده نيازمندى کشور از ناحية کمبود برق رفع خواهد شد.

صورت  استفاده  کشور  منطقه هاى  بعضى  در  کوچک  پيمانة  به  آفتاب  انرژى  از  آفتاب: 
آفتابى، ديگ هاى  )آب گرم کن(، چراغ هاى  آفتابى  از آن جمله کولکتور هاى  گرفته که 

پخت و پز و غيره قابل يادآورى مى باشد.
بهتر است زمينة استفادة بيشتر از انرژى آفتاب در کشور فراهم گردد.

آهن: از جملة معادن آهن، حاجى گک باميان، ذخيره هاى خاکريز کندهار، غوريان هرات، 
سياه درة بدخشان و ذخيره هاى آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است که ذخيره هاى معدن 
حاجى گک از همه منطقه هاى کشور بيشتر مى باشد. مطالعات در مورد آن جريان دارد، در 
آينده مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت و به طور تخمينى يک ميليون تن فوالد در سال، 

توليد خواهد شد.

بند کابل، عينک لوگر و  ذخيره هاى معدن مس کشور در منطقة کندالن زابل، در  مس: 
شيدايى هرات قرار دارد که از سابق از آن به پيمانة کوچک و محلى استفاده نموده  اند.
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معدن مس عينک لوگر که يکى از مهم ترين معدن هاى کشور است، در اين اواخر بايک 
کمپنى چينايى عقد قرارداد شده و زمينة کار را به يک تعداد هم وطنان ما مساعد ساخته 

است که درآمدهاى زيادى از آن به دست خواهد آمد.

سرب و جست: ذخيره هاى معدن سرب و جست کشور در بى بى گوهر کندهار، چشت 
هرات، تولک هزاره جات و فرنجل غوربند موجود است که استخراج از ذخيره هاى آن به 

پيمانة وسيع صورت نگرفته است.

كروم: از ذخيره هاى معدن کروم خوست، ميدان وردک، محمد آغه و کلنگار لوگر تا 
بدامنيتى  نسبت  معدن کروم خوست،  توليدات  است.  استفاده صورت گرفته  اندازه  يک 
مساعد  نيز  آن  از  بيشتر  استخراج  امکانات الزم  نمودن  فراهم  با  که  است  نگرديده  آغاز 

خواهد شد.

احجار كريمه: از جمله الماس که موجوديت آن در  بدخشان، افغانستان مرکزى و غوربند 
لعل در اشکاشم  بدخشان و ذخيره هاى  است. ذخيره هاى الجورد در جرم  پيش بينى شده 

بدخشان قرار دارد. 
معدن هاى ياقوت در جگدلک سروبى، زمرد در درة پنجشير در منطقه هاى خنج، بزمال، 

مکنى و درة باديل کنر وجود دارد.
معدن هاى فلزات قيمتى از جمله طال در يفتل بدخشان، مقر غزنى، زرکشان قالت و در بستر 

درياى کوکچه يک ساحة وسيع را در بر گرفته است.
ذخيره هاى معدن نقره در نواحى پنجشير، سيم کوه هرات و خاکريز کندهار تثبيت گرديده 

است.
از احجار کريمه و معدن هاى فلزات قيمتى تا هنوز به صورت فنى و درست آن استفاده 

نشده است.
استفاده از منابع انرژى و معادن کشور با مشکالت و موانع روبه رو است که اين موانع و 
مشکالت عبارت اند از: مساعد نبودن راه هاى ترانسپورتى، کمبود کارمندان فنى و وسايل 
تخنيکى، نبود سرماية کافى و غيره؛ هم چنان جنگ هاى سى سالة اخير ناامنى ها و استخراج 
خودسرانه و غير فنى نيز از جملة مشکالت به حساب مى آيد که برعالوه از خسارات جبران 
ناپذير به دولت، باعث تخريب معدن هاى نيز گرديده است؛ هم چنان قاچاق آن به خارج 
از کشور نيز نگران کننده مى باشد. اگر در کشور از منبع هاى انرژى و معادن استفادة فنى و 
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تخنيکى به عمل آيد و درين بخش سرمايه گذارى صورت گيرد، ساالنه يک مقدار عوايد 
قابل مالحظه يى از اين طريق به دست آمده و زمينه کار نيز براى هموطنان ما ميسر خواهد 

شد.
تحقيقات جديدى که در مورد ذخيره هاى معادن فلزات و منبع هاى نفت و گاز کشور از 
طرف جيولوجست هاى افغانى و امريکايى صورت گرفته در رهنماى معلم معلومـــــــات 

داده مى شود.

 

     فعاليت داخل صنف
شاگردان در دو گروه تنظيم گردند. گروه اول با استفاده از متن درس، در بارة وضعيت  
توليد انرژى و منابع آن و گروه دوم در بارة وضعيت معدن هاى کشور و استفاده از آن 

بحث نموده، نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

     سؤال ها
استفاده  کنون  تا  آن  نوع  چند  از  و  دارد  وجود  انرژى  منبع هاى  کدام  افغانستان  در  1ـ 

صورت گرفته است؟
بهتر  و  بيشتر  استفادة  برق  استحصال  منبع هاى آبى کشور غرض  از  2ـ چگونه مى توانيم 

نماييم؟ توضيح نماييد.
3ـ کدام نوع فلزات و احجار کريمه در کشور وجود دارد؟ نام بگيريد.

4ـ جنگ هاى سى سالة اخير و ناامنى ها در کشور استفاده از منبع هاى انرژى و ذخيره هاى 
معادن را با چه مشکالت روبه رو نموده؟ توضيح نماييد.

5ـ ذخيره هاى سنگ کروم در کدام منطقه هاى کشور تثبيت شده؟ نام بگيريد.

      فعاليت خارج صنف
را در يک  نموده خالصة آن   را مطالعه  افغانستان  انرژى و معدن هاى  فصل دوم، بخش 

صفحه بنويسيد و در درس آينده به هم صنفى هاى تان خود معلومات دهيد.

؟
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شما در فصل دوم در بارة معدن ها و انرژى افغانستان معلومات حاصل نموديد. در اين فصل 

با صنايع و تجارت افغانستان آشنا  مى شويد.

�tصنايع و اهميت آن در افغانستان 
- صنايع دستى 

- صنايع ماشينى 
�tتوريزم و اهميت اقتصادى آن 

- مناطق توريستى کشور 
- احصائية توريزم 

�tتجارت و اهميت آن
- تجارت داخلى 

- تجارت خارجى 
�tميزان صادرات و واردات کشور

�tبانک
�tبانک هاى مرکزى

�tبانک هاى تجارتى 
�tنحوة عملکرد بانک ها 

�tبررسى وضعيت تجارت و صنايع

فصل سوم
صنايع و تجارت

خوانيم در اين فصل مي 
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى دانشى زير دست يابند:
�tتجارت را بشناسند.

�tبا انواع تجارت آشنا  شوند.
�tميزان صادرات و واردات کشور را بدانند.

�tاهميت اقتصادى صنايع را بدانند.
�tانواع صنايع کشور را بشناسند.

�tمشکالت و موانع صنايع کشور را بدانند.
�tبانک را بشناسند.

�tنحوة عملکرد بانک را بدانند.
�tاهميت اقتصادى و فرهنگى توريزم را بدانند.

�tبا مناطق توريستى کشور آشنا شوند.

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى مهارتى زير دست يابند:
�tبتوانند تجارت را تعريف کنند.
�tانواع تجارت را فهرست کنند.

�tميزان صادرات و واردات کشور را بيان کنند.
�tاهميت اقتصادى صنايع را توضيح دهند.

�tانواع صنايع کشور را فهرست کنند.
�tمشکالت و موانع صنايع را بر شمارند.
�tبانک و کارکرد آن  را توضيح دهند.

�tمعنى توريزم را بيان کنند.
�tاهميت اقتصادى توريزم را توضيح دهند.

�tمناطق توريستى کشور را نام ببرند و روى نقشه تثبيت و نشان دهند.

هدف هاى عمومى فصل سوم
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درس بيست و دوم
1.3 صنايع و اهميت آن در افغانستان

صنعت يک فعاليت توليدى است )توسط دست يا ماشين صورت مى گيرد( که هدف از آن 
ساختن اموال و اشيا از مواد خام يا مواد اوليه )مواد طبيعى، زراعتى، کيمياوى و حيوانى( که 

از زمين به دست مى آيد و نيازمندى هاى جامعة بشرى را رفع مى نمايد.
فعاليت صنعتى، عبارت از عملية تغيير شکل مواد به هدف افزايش کيفيت و ارزش آن ها 

مى باشد که در تاريخ بشر سابقة طوالنى دارد.
انقالب صنعتى، در نيمة دوم قرن هژده در اروپا آغاز يافت. در نهايت امر، جامعة بشرى را 

تغيير داد و طرز زنده گى مردم را به کلى دگرگون ساخت.
تغيير شکل مواد اوليه يا مواد خام، مانند مواد معدنى، زراعتى و غيره تا مرحلة پخته شدن و 

نهايى شدن مراحل مختلف صنعتى را طى مى نمايد.
طور نمونه، اگر شما به اجناس و محصوالتى که از مغازه خريدارى مى کنيد، توجه نماييد، 
ديده مى شود که جنسى که خريدارى شده به آسانى به دست نيامده؛ بلکه مراحل مختلف 

صنعتى را طى نموده تا که قابل فروش در مغازه گرديده است.
 ما مى توانيم به منظور روشن ساختن هرچه بهتر موضوع، يک کتابى را  که در کتاب فروشى 
به فروش مى رسد، مثال بياوريم.کتابى که به فروش مى رسد، کار آن از شاندن و غرس نهال 
بوته ها آغاز مى گردد. وقتى که نهال ها خوب رشد کردند و درختان کالن شدند، قطع  و 
شدة آن به فابريکه انتقال مى گردد و در فابريکه از آن کاغذ مى سازند. زمانى که کاغذ به 
دست آمد، باز آن  را به مطبعه مى برند. در مطبعه به اساس حروف چينى يا به شکل ديگرى 
حرف ها و متن از پيش طراحى شده را در کاغذ چاپ نموده، بعد از مرحلة صحافى به شکل 

کتاب تهيه شده و غرض فروش به مغازة کتاب فروشى ارسال مى گردد.

آيا مى دانيد که فعاليت صنعتى، ارزش و کيفيت مواد را باال مى برد؟
شکل ٤١: صنعت قالين بافى در افغانستان
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قابل  نموده  را طى  تمام محصوالت صنعتى شده، مراحل مختلف کارى  توجه شود،  اگر 
استفاده مى شوند.

* اهميت صنايع به ويژه صنايع ماشينى در اين است که در وقت کم، مواد زياد را تغيير شکل 
داده، کيفيت و ارزش آن  را باال مى برد.

بودند.  مصروف  کوچک  دستگاه هاى  در  دستى  صنايع  به  قديم  زمانه هاى  از  ما  مردم 
مفروشات و وسايل ضرورى را مى ساختند که مثال خوب آن صنايع قالين بافى، نمد مالي، 

گليم بافى و غيره مى باشد.
با داشتن معدن هاى زياد و متنوع، محصوالت گوناگون زراعتى و نيروى کافى  کشور ما 
ايجاد صنايع و رشد آن مساعد سازد. اگر حکومت  براى  را  کارى مى تواند زمينة خوب 
بتواند پاليسى خوب اقتصادى را براى حمايت از صنايع ملى در پيش گيرد و شرايط الزم را 
براى ايجاد فابريکه ها و کارخانه ها مساعد سازد، بخش زيادى از اموال و اجناس ضرورى 

در وطن توليد و عايدات ملى، بيشتر خواهد شد.

     فعاليت داخل صنف
درس،  مثال هاى  و  تصويرها  متن،  از  استفاده  با  و  شوند  تنظيم  گروه  سه  در  شاگردان 

فعاليت هاى زير را انجام دهند و نتيجة کار خويش را به هم صنفى هاى شان ارايه نمايند.
گروه اول: در بارة لباس  شان بحث نموده که چگونه تهيه شده و کدام مراحل صنعتى را 

طى نموده است.
گروه دوم: در بارة ميز و چوکى صنف  شان بحث نموده، مراحل صنعتى و تهيه شدن آن 

 را توضيح نمايند.
مکتب  تعمير  ساختمان  مورد  در  سوم:  گروه 
خويش بحث نمايند که از چگونه مواد صنعتى 
تهيه گرديده و مواد آن کدام مراحل صنعتى را 

طى نموده است.

      سؤال ها
1ـ صنعت چه است؟ توضيح نماييد.

2ـ در بارة اهميت صنايع معلومات دهيد؟.

  فعاليت خارج صنف
    

نام هاى  مقابل،  جدول  خالى  خانه هاى  مطابق 
اجناس )اموال( صنعتى شده و نام هاى مواد خام 

يا اوليه را در کتابچه هاى  تان بنويسيد .

؟

اجناس صنعتى شدهمواد خام يا اوليه

پنبه

قالين

نيشکر

نان

چوب

بوت

روغن

آهن

پنير
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درس بيست و سوم
الف. صنايع دستى

اگر تاثير عوامل مختلف طبيعى و اجتماعى در رشد و انکشاف اقتصادى کشور، به ويژه 
در ايجاد، رشد و انکشاف صنايع مطالعه گردد، ديده خواهد شد که براى صنعتى شدن 

کشور ما زمينة بسيار خوب وجود دارد.
صنايع کشور را مى توان به شکل صنايع دستى و صنايع ماشينى مطالعه کرد.

مردم افغانستان از زمانه هاى بسيار قديم براى رفع نيازمندى داخلى و براى تجارت خارجى، به 
ساختن اشياى مورد ضرورت خود با دستگاه هاى خودساخته، مشغول بودند و نيازمندى هاى 

خويش را رفع مى کردند.
پيشه وران روستايى ما با وسايل ابتدايى دست داشتة خويش به توليدات صنايع دستى اقدام 

مى ورزند و بيشتر از منبع هاى زير کار مى گيرند:
1ـ منبع هاى حيوانى؛ مانند: پشم، موى، پت و مادة ترشحة کرم پيله )ابريشم(

2ـ منبع هاى نباتى؛ چون: پنبه، کتان و ُسند
3ـ منبع هاى معدنى؛ مانند: آهن، مس، طال، نقره و حتى از گل عادى

* محصوالت صنعتى دستى که از پشم حيوانى به دست مى آيند، مهم ترين آن ها قالين، 
نمد، گليم، برک، کرک، قاقمه و غيره مى باشند.

صنعت قالين بافى، يکى از مهم ترين صنعت هاى دستى و قالين يکى از عمده ترين اقالم 

در درس قبلى راجع به صنايع و اهميت آن بحث صورت گرفت، در اين درس با صنايع دستى 
وماشينى کشور آشنا  مى شويد.

شکل ٤٢
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صادراتى افغانستان مى باشد و بيشتر در واليت هاى شمال، شمال غرب و غرب توليد مى شود.
ـ محصوالت صنعتى دستى که از الياف پنبه ساخته مى شوند، عبارت اند از:

کرباس، کشميره، پتو، لنگى، گليم، شطرنجى و غيره. قبًال که در هر منطقة افغانستان پنبه 
کشت مى شد روستاييان در آنجا به ساختن تکه هاى پنبه يى مى پرداختند.

* آهنگران، مسگران و زرگران از فلزات اشياى کار آمد؛ مانند بيل، تبر، تيشه، چاقو، کارد 
نقره و سنگ هاى  از طال،  مانند ديگ و غيره و هم چنان زيورات را  و ظرف هاى مسى 

قيمتى چون الجورد، ياقوت و غيره مى سازند.

ب. صنايع ماشينى: صنايع جديد ماشين و فابريکه هاى عصرى بار اول در زمان امير 
انکشاف يافته تر آن در زمان امير عبدالرحمان خان  شيرعلى خان و بعداً به صورت نسبتاً 
در سال هاى اخير قرن 19 در کشور ما اساس گذاشته شد و اولين فابريکة عصرى را به 
نام ماشين خانة کابل تأسيس کرد، که اسلحة سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ و مهمات 

حربى را فراهم مى کرد.
صنايع ماشينى بعدها تا يک اندازه رشد و انکشاف کرد. در سال 1365 هـ . ش. به تعداد 
391 مؤسسة فعال صنعتى در کشور وجود داشت که از اين جمله 274 آن مربوط سکتور 

خصوصى و متباقى 117 مؤسسه مربوط سکتور دولتى و مختلط بودند.
چون در ايجاد و انکشاف صنايع ماشينى نيروى محرک يا انرژى از نيازمندى هاى مهم 
به شمار مى آيد، از همين سبب در واليت هايى که  برق و نفوس زياد وجود دارد؛ مانند: 

شهرهاى کابل، قندهار، هرات، مزار شريف، کندز و جالل آباد تمرکز يافته است.
بايد ياد آور شد که بر  اثر جنگ هايى که در 40 سال اخير در وطن ما جريان داشت، بيشتر 
تاسيسات صنعتى کشور ما متضرر شده و صدمة بزرگ ديدند که احياى مجدد و بازسازى 
آن جريان دارد و يک تعداد از سرمايه گذاران داخلى و خارجى در تأسيس مؤسسات 

صنعتى جديد نيز سهم گرفتند.

ج. احصائية توليدات ماشينى: اين را دانستيم که در افغانستان صنايع ماشينى سابقة طوالنى 
دارد؛ اما در اين اواخر به اساس شرايط ناگوار سياسى، جنگ ها و سرمايه گذارى ناچيز در 
با آن هم صنايع ماشينى يى که در  بخش صنايع چندان رشد چشم گيرى ديده نمى شود. 

افغانستان وجود داشتند و دارند مى توانيد در جدول هاى زير به شکل معلومات اضافى با آن 
ها آشنا  شويد.
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جدول مشخصات مؤسسات صنايع ماشيني

صنايع توليدي شماره
ماشيني

ظرفيت موجود ظرفيت ناصبة توليدىنوع توليد
فعلى

شخصيت 
حقوقى 

فعلى

پروژهغير فعال16 ميليون مترپارچه هاى نخىنساجى بگرامى1

نساجى نخى 2
کندهار

تصدى//                   //40  //   ////                   //

نساجى 3
پشمى کندهار

//                   //                   //يک ميليون مترپارچة ابريشمى
//

نساجى نخى 4
هرات

پروژه//                   //12.5 ميليون مترپارچة نخى

30 تن نخ تجارتى در 22 ميليون متر//                   //نساجى بلخ5
سال

تصدى

شرکت غير فعال50 ميليون متر//                   //نساجى گلبهار6
سهامى

//           ////                   //يک ميليون متر//                   //نساجى کابل7

//             //٥٠% فعال24 ميليون متر//                   //نساجى پلخمرى8

تصدى100 تن در 24 ساعت105 هزار تن در سالکود يورياکود برق مزار9

خصوصى400 تن در شبانه روز120000 تن در سالسمنتسمنت غورى اول10

//           //1033 تن در شبانه روز310000 تن در سال//                   //سمنت غورى دوم11

700 تن در شبانه روز 210000 تن در سال//                   //سمنت هرات12
غير فعال

پروژة دولتى

خصوصىغير فعال550 تن در سالنخنخ بافى کابل13

خصوصىغير فعال1.83 ميليون  متر در سالتکة سندىبافت کابل14

تصدى قسماً فعال به اجاره110000 تن در سالپختة محلوج و روغنسپين زر کندز15
دولتى

//            ////                   //40000 تن پختة دانه دار//                   //جن و پرس بلخ16

تصدى8500 تن در سال25000 تن در سال//                   //تصدى بست17

شرکت پختة 18
هرات

پختة محلوج، روغن 
و صابون

//                   قسماً فعال10800 تن در سال
//

50 هزار تن ذخيره 142 نان باب و آردسيلوى مرکز19
هزار تن آرد 

//          //قسماً خصوصى اجاره

معلومات اضافى 
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صنايع توليدي شماره

ماشيني

شخصيت ظرفيت موجود فعلىظرفيت ناصبة توليدىنوع توليد

حقوقى فعلى

//            //فعال40 هزار تن ناننان و مواد خوراکهسيلوى پلخمرى20

//           //غير فعال20 هزار تن ذخيرهدخيرة گندمسيلوى کندهار21

تصدى فعال60 تن آرد در 24 ساعتنان باب و آردسيلوى بلخ22
دولتى

//          ////                   //ذخيرة گندمسيلوى هرات23

پروژة دولتى//                   //20 هزار تن گندم در سالشکرپروژة شکر بغالن24

حجارى و نجارى 25
هلمند

سنگ مرمر و موبل و 
فرنيچر

شرکت بازسازى شده10 هزار تن در سال
مختلط

        فعاليت داخل صنف
جدول زير را با استفاده از مثال داده شده، متن و تصويرهاى درس با واژه هاى مناسب 

در کتابچه هاى تان خانه پرى نماييد.
     

  

     سؤال ها
1ـ به نظر تان کدام نوع از توليدات صنايع دستى، اهميت زياد دارد و چرا؟

2ـ کدام عوامل به نظر  تان تا کنون مانع رشد صنايع ماشينى در کشور شده  اند؟
3ـ آهنگران، مسگران و زرگران کشور از کدام منابع چه گونه کار گرفته و کدام اشيا 

را از آن مى سازند؟
4ـ صنايع ماشينى زيادتر در کدام مناطق تمرکز يافته و چرا؟

       فعاليت خارج صنف
جدول مشخصات مؤسسات صنايع ماشينى را مطالعه نموده، سوال هاى زير را جواب 

دهيد و نتيجة کار  تان را در درس بعدى به هم صنفى هاى تان ارايه نماييد.
1ـ در کشور ما چند فابريکة نساجى وجود دارد؟ کدام آن ها فعال و کدام آن ها غير 

فعال مى باشند؟ توضيح دهيد.
ـ چند فابريکة مواد غذايى در وطن ما وجود دارد و کدام آن ها بيشترين توليدات را دارد؟ 2

ـ کدام فابريکه در محل زيست  تان وجود دارد که نام آن در اين جدول ديده نمى شود؟ 3

مواد صنعتى منابع حيوانى

شده

منابع 

نباتى

مواد صنعتى 

شده

منابع 

معدنى

مواد صنعتى 

شده

کرک )از پت 
زير، موى بز 
ساخته شده  

است(

پتو، جراب، 
دستکش، 

ديگ، مسقندلبلبو
افتابه لگن

؟
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درس بيست و چهارم
2.3 توريزم و اهميت اقتصادى آن

توريزم )Tourism( يا جهانگردى يک نوع مسافرت است به منظور گردش ، سياحت، 
تفريح و بررسى هاى علمى منطقه هاى مختلف جهان.

سفرهاى توريستى بشتر هدف هاى تفريحى و کارى دارند. توريست، شخصى است که 
به کشور ها، شهرها يا منطقه هاى غير از محيط زيست عادى خود براى مدتى که کمتر از 
يک شبانه روز و بيشتر از يکسال نباشد سفر کند. توريست ها بيشتر به فرهنگ و يا طبيعت 
يک ساحة توريستى عالقه مندى دارند. مردمان ثروتمند از سابق به منطقه هاى دوردست 
سفر مى کردند تا ساختمان هاى زيبا و تاريخى را ببينند و از غنامندى فرهنگى و طبيعى 
جهان باخبر شوند. از همين جهت است که در اين اواخر توريزم در جهان به يک منبع 
مهم رشد اقتصادى، تبديل شده و در بسيارى از کشورهاى جهان منبع مهم عايداتى به 
براى رشد و  امکانات الزم  تا  از کشورها سعى مى کنند  بسيارى  امروز  حساب مى آيد. 
توسعة سياحت و توريزم در کشور خويش به وجود بياورند، زيرا توريزم يکى از راه هاى 

عمدة کسب عايدات مى باشد.
 افغانستان با داشتن موقعيت خاص جغرافيايى در آسيا، با قدامت تاريخى، داراى آبدات تاريخى، 
طبيعت زيبا، آب و هواى گوارا و ساحات توريستى از ساليان پيش اتصال دهندة محموله هاى 
تجارتى کاروان هاى راه ابريشم بوده است. بودايى ها و کوشانى ها از همين راه از کشور چين 
تا به غرب اروپا سير و سفر مى نمودند. همين رفت و آمد بود که توجه جهان گردان، به ويژه 
راهبان بودايى را به خود جلب کردند و آنان سرزمين اسرارآميز باميان را براى عبادت خود 

انتخاب کردند و مجسمه هاى بزرگ و مشهور بودا را در آن جا اعمار کردند.
پيروان مذهب بوديزم و غيره سياحان از هر گوشه و کنار جهان سرازير مى شدند و همين 
آثار تاريخى و ساحات توريستى کشور بود که توجه توريستان را به خود جلب نمود. 

                                 شکل 43: آثار تاريخى و باستانى در هرات که از لحاظ فرهنگى براى توريست ها اهميت زياد دارد.
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همان بود که دولت افغانستان به منظور فراهم کردن تسهيالت و انجام خدمات توريستى در 

سال  1337 هـ . ش. مؤسسة گر＄ندوى )افغان تور فعلى( را ايجاد نمود و در سال 1344هـ . ش. 

عضويت سازمان جهانى توريزم را کسب کرد.

در دهه هاى گذشته، توريزم در افغانستان يکى از منبع هاى درآمدهاى خوب به شمار مى آمد. 

آثار باستانى و ديدنى فراوانى چون مجسمه هاى بودا و ساير آثار مربوط به بودا در باميان، 

آثار شهر قديمى بلخ، درة خيبر، آثار باستانى فراوان در هرات، قندهار، غزنى، ننگرهار 

و در ديگر منطقه هاى کشور ما وجود دارد. در سال هاى جنگ، توريزم در افغانستان نيز 

متضرر شد و تنها خبرنگاران که تعداد شان اندک بوده به افغانستان رفت وآمد داشتند. 

در اين اواخر که شرايط امنيتى نسبتاً بهتر شده و اگر در سرتاسر افغانستان صلح و آرامش 

به عمل آورد،  توريزم  توسعة صنعت  به خاطر  را  زياد  تأمين گردد و دولت تالش هاى 

نيازمندى هاى ديگر توريزم؛ مانند: هوتل ها، امکانات حمل  و  نقل و غيره را  فراهم نمايد، 

افغانستان يکبار ديگر به يک مملکت مهم توريستى مبدل خواهد شد.

 با ميزان عوايد افغانستان که از ساحات توريستى به دست آمده و به ميليون  دالر محاسبه 

شده در جدول ذيل آشنا  شويد.

        فعاليت داخل صنف 
شاگردان در دو گروه تنظيم شوند، گروه اول با استفاده از متن و نقشه در مورد توريست 
و توريزم و گروه دوم با استفاده از متن و نقشة درس، در مورد اهميت اقتصادى توريزم 
بحث و مشاجره نموده؛ سپس نمايندة هر گروه نتيجة مباحثة خود را به هم صنفان خويش 

ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ توريست کى است؟

2ـ آيا بين توريست، جهانگرد و سياح تفاوت وجود دارد؟ در اين مورد توضيحات ارايه 
نماييد.

3ـ اهميت اقتصادى توريزم را بيان نماييد.

      فعاليت خارج صنف
»گر＄ندوی«  و  تور«  افغان   « مؤسسات  فعاليت هاى  مورد  در  نفرى  سه  گروه هاى  در  شاگردان 
افغانستان، با استفاده از معلومات نماينده گى ها و نشرات آن مؤسسات، مطلب يک صفحه يى را با 
داشتن تصويرهاى جالب ساحات توريستى کشور تهيه نموده و به هم صنفان خويش ارايه نمايند.

197319741975197619771978

1112122871

؟
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درس بيست و پنجم
الف. مناطق توريستى كشور

درياها،  )آبشارها، سواحل  طبيعى  زيباى  ساحات  معموالً  را  افغانستان  توريستى؛  و ساحات  مناطق 
جهيل ها، کوه ها و غيره( هم چنان ساحات وآثار فرهنگى و تاريخى )موزيم ها، آبدات تاريخى و 

مذهبى، بازار هاى صنايع دستى وغيره( تشکيل مى دهد.
 شهرها و مناطق مهم توريستى افغانستان عبارت  اند از: باميان، بلخ، سمنگان، هرات، غور، غزنى، 

کندهار، کابل، جالل آباد، لشکرگاه و غيره.
در باميان مغاره هاى حکاکى شده، مجسمه ها و بند امير، در واليت بلخ زيارت روضة شريف، در 
هرات مصالها و منار هاى تاريخى، زيارت خواجه عبداهللا انصارى، برج عياران، قلعة اختيارالدين، 

محالت مهم ديدني براى توريست ها

مراکز ماقبل التاريخى

مراکز ماقبل اسالمى

مراکز اسالمى داراى يادگارهاى معمارى قديمه و تاريخى

عبادت گاه هاى اسالمى و زيارت ها

موزيم ها

بازارهاى صنايع دستى

ميدانهاى بزکشى

معماريهاى عنعنوى محلى )منازل چوبى(

مراکز خدمات توريستيکى

مناظر طبيعى جالب و ديدنى

مناظر طبيعى ديدنى و نواحى توريستيکى

جنگالت مختلط

جنگالت پسته

ساحة شکار ماهى

شکار گاه

پارکهاى ملى - محالت اختصاص يافته و محالت مقدس

محالت اختصاص يافتة تحت پالن

درياها

بند ها و ذخاير آب

کوه ها

کوه هاى نمکى

ارتفاعات به متر

بنادر سرحدى

بندر دريايى

ميدانهاى هوائى بين المللى

ميدان هاى هوائى محلى

شاهراه

ساير راه ها

تونلها

حدود بين الدول

حدود واليات

اضافه تر از 500000 نفر

100000-200000

50000-100000

10000-50000

2000-10000

کمتر از 2000 نفر

محالت داراى نفوس

توريزم

- شما در درس قبلى در بارة توريزم و اهميت اقتصادى آن  معلومات حاصل نموديد. در اين درس 
با مناطق توريستى و با احصائية توريزم در افغانستان آشنا  مى شويد.
ـ آيا شما از کدام منطقة توريستى کشور بازديد به عمل آورده ايد؟

اگر جواب تان بلى است از کدام منطقه، چه وقت، در آنجا چه مشاهده نموديد و در آنجا چه کرديد؟

شکل44
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زيارت خواجه غلتان، در واليت غور منار جام، در غزنى منارهاى تاريخى، تپة سردار و 
باالحصار، آثار تاريخى در ننگرهار باغ ممله و آثار تاريخى هده و غيره قابل ياد آورى 
مى باشد. آثار باستانى در بعضى شهرها چون هرات به حدى است که يونسکو آن شهر را 
به عنوان يکى از شهرهاى تحت پوشش خود انتخاب کرده است. غزنى بنابر داشتن مزار ها 

و بناهاى تاريخى به حيث شهر فرهنگى بين المللى و توريستى شناخته شده است.

بايد تذکر داد که افغانستان ساحات بسيار خوب طبيعى توريستى و پارک هاى تفريحى نيز 
دارد که مى توانيم به طور نمونه از کوه هاى پامير خرد و بزرگ، مناطق طبيعى ديدنى درة 
نورستان، پارک ها و باغ ها در شهر کابل، جالل آباد، هرات، کندهار، و مزار شريف، بند 
قرغه و درة پغمان در کابل و غيره ساحات طبيعى در واليت هاى مختلف کشور نام ببريم 

که در نقشة ساحات توريستى افغانستان مى توانيد آن را مشاهده کنيد.
ب. احصائية توريزم

قســمى که قبًال تذکر داديم در دهه هاى گذشــته توريســت هاى زياد از کشــور ما ديدن 
مى کردند و يک منبع بســيار خوب عايداتى را تشکيل مى دادند. اما توريزم در چهار دهة 
اخير که افغانســتان به مشــکالت امنيتى و جنگ ها مواجه شــد صدمه ديد و رفت و آمد 

توريست ها نيز به افغانستان کم شد که در جدول زير مى توانيد آن  را مشاهده نماييد.

شکل 45: مقبرة »ميرويس نيکه« در کندهار که ارزش 
تاريخى و فرهنگى براى سياحان دارد. 

شکل 46: منار جام نيز مانند ده ها اثر کشور از 
ارزش خاص تاريخى و فرهنگى برخوردار است.
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جدول )معلومات اضافى( 
تعداد سياحان و توريست هايى که طى ساليان مختلف  به افغانستان آمده اند

1980 1979 1978 1977 1976 1975 سال
نام کشور

285 1817 7496 9085 8907 8649 آلمان غربى

234 1153 4781 6779 7794 9431 فرانسه

28 967 3070 4397 1055 1094 آستراليا

79 1039 6389 9011 8950 9401 اياالت متحدة امريکا

992 4350 9744 11185 8521 8717 هند

128 1850 9102 11526 10108 9777 انگلستان

2466 10126 23663 35105 2013 13648 پاکستان

2438 8902 27744 31720 24478 30077 ساير کشورها

6623 30204 91989 118360 93026 90894 جمع کل

 جدول )معلومات اضافى( 
تعداد توريست ها و عايدات حاصله از آن  در چند سال اخير

1998 1997 1996 1995  سال
شاخص ها

4 4 4 4 تعداد توريست ها )به هزار نفر(

1 1 1 1 درآمدهاى حاصله )به ميليون دالر(

       

شکل47: نمايى از بند امير واليت باميان
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                           فعاليت داخل صنف 
شاگردان در پنج گروپ تنظيم شوند، هرگروه نقشة توريزم افغانستان را مطالعه نموده، 

فعاليت زير را انجام دهند ونمايندة هر گروه نتيجة کار خويش را در صنف ارايه نمايد.
ـ گروه اول: شهرها ومحله هاى مهم توريستى را فهرست کنند.

ـ گروه دوم: نام هاى منطقه هايى را که در آن عبادت گاه هاى اسالمى و زيارت ها وجود 
دارند، فهرست کنند.

ـ گروه سوم: بازارهاى صنايع دستى را فهرست کنند.
ـ گروه چهارم: منطقه هاى طبيعى جالب و ديدنى را لست کنند.

دارند،  وجود  توريستى  خدمات  مرکزهاى  آنجا  در  که  را  منطقه هايى  پنجم:  گروه  ـ 
فهرست کنند.

      سؤال ها
هايى را مشهور توريستى افغانستان را نام ببريد.

 

1ـ منطقه
2ـ کدام مؤسسة توريستى افغانستان، هم اکنون خدمات توريستى را انجام مى دهد و به نظر شما 

اين نوع خدمات چه خواهند بود؟
3ـ چرا در اين اواخر تعداد کمى از توريست ها به افغانستان مىآيند؟ به نظر شما در افغانستان به 

خاطر جلب توريست ها کدام فعاليت ها بايد صورت گيرد؟

                              
     فعاليت خارج صنف

خانه پرى  خود  کتابچه هاي  در  را  زير  جدول  توريزم،  نقشة  و  درس  متن  از  استفاده  با 
نماييد.

توريزم در افغانستان

جاذبه هاى فرهنگى و مذهبى يى که 
توريست ها به آن عالقه دارند

شماره جاذبه هاى طبيعى يى که 
توريست ها به آن عالقه دارند

شماره

موزيم کابل 1
2
3
4
5

بند امير 1
2
3
4
5

؟



 83

درس بيست و ششم

3.3 تجارت و اهميت آن

تجارت، عبارت  است از داد و ستد امتعه يا تبادله کاال هاى مورد نياز که در مقابل کريدت 
پولى توسط فروشنده و مشترى صورت مى گيرد.

انسان ها از زمانه هاى بسيار قديم به تبادلة اشياى اضافى خود در منطقة خود، سپس در اطراف 
و ماحول منطقه و سپس به نقاط دورتر مبادرت مى ورزيدند.

اشيا و خدمات، زمانى مورد تبادله و داد و ستد قرار مى گيرد که شرايط زير فراهم گردد:
1ـ توليدات اضافى اشيا صورت گيرد.

2ـ تخصص در حرفة معينه وجود داشته باشد.
3ـ تقسيم وظايف و کار صورت گيرد.

4ـ اختالف در نوعيت توليد دو ناحيه وجود داشته باشد.
5ـ موانع سياسى، فرهنگى و گمرکى نباشد.

6ـ وسايل و راه هاى بهتر نقليه و ارتباط ميان دو ناحيه موجود باشد.
7ـ تقاضا و تمايالت زياد مردم دو ناحيه به اجناس و اموال مورد ضرورت  شان باشد.

به صورت عموم، شرايط فوق در همه جا کم و بيش زمينة تجارت را مساعد مى سازد. 
هم چنان اساس و عامل عمدة به وجود آمدن تجارت خارجى را تقسيمات غير متوازن منابع 
طبيعى و چگونه گى استعداد مردم، در مورد استفاده از تخنيک، براى انکشاف آن ها تشکيل 
مى دهد، به عبارت ديگر مردم به تجارت مى پردازند از جهت آن که مى خواهند موادى را که 
خود توليد کرده نمى توانند يا اشيايى را که به قيمت کمتر از توليدات داخلى در مناطق ديگر به 
دست آورده مى توانند، خريدارى نمايند. در افغانستان )آرياناى قديم( از زمانه هاى سابق، نظر 

شکل48
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به موقعيت جغرافيايى آن، که در چهارراه تمدن آن زمان قرار داشت، يعنى به طرف شرق آن 
تمدن هاى هند و چين و به طرف غرب آن تمدن هاى فارس، يونان و روم قرار داشت، تبادلة 

اموال خيلى زياد صورت مى گرفت و مردم اين ممالک به تجارت و داد و ستد مى پرداختند.
قبل از آن که راه هاى بحرى کشف شود، حمل  و نقل اموال تجارتى توسط کاروان ها در 
خشکه صورت مى گرفت. تجارت و تبادلة اموال در آن زمان توسط کاروان ها بين شرق و 
غرب، يعنى از کشور چين تا کرانه هاى شرقى بحيرة مديترانه صورت مى گرفت و افغانستان 
به حيث يک منطقة پر ارزش ترانزيتى در تجارت همان زمان حايز اهميت خاص بود؛ سپس 
ابريشم مسما گرديد؛ زيرا حمل  و نقل اموال پرارزش آن  وقت؛ مانند:  اين راه به شاهراه 

ابريشم، پارچه هاى ابريشمى، ادويه و غيره از آن صورت مى گرفت.
تجارت در حال حاضر نيز براى مردم افغانستان از اهميت خاصى برخوردار است.

افغانستان مى تواند از موقعيت خاص جغرافيايى خود بين همسايه ها به حيث يک چهار راه حد  اکثر 
استفاده را کرده و در عرصة ازدياد عوايد ملى، اشتغال و ارتباطات قدم هاى مؤثرى را بر دارد؛ زيرا 
افغانستان ظرفيت انتقال هزاران تن اموال تجارتى، به ويژه اموال ترانزيتى را از شاهراه هاى کشور دارد.

و  است  نامتوازن  افغانستان صددرصد  تجارت خارجى  بيالنس  فعًال  که  است  تذکر  قابل 
حجم واردات نظر به صادرات به مراتب بيشتر است که توليدات داخلى کم و اقتصاد بسيار 
ضعيف را نشان مى دهد و يکى از عوامل آن، جنگ هاى چندين ساله در کشور است. در 
مورد ميزان صادرات و واردات و تجارت داخلى و خارجى افغانستان در درس هاى بعدى 

معلومات بيشترى را کسب خواهيد کرد.

                       فعاليت داخل صنف
شاگردان، دو نفرى با هم کار کنند. نخست متن و تصاوير درس را به دقت مطالعه نمايند و 
در مورد نقاط مهم درس بحث و مشاجره کنند؛ سپس نظريات خويش را در بارة تجارت و 

اهميت آن به هم صنفان شان ارايه نمايند.

                       سؤال ها
1ـ چرا مردم به تجارت رو مى آورند؟

2ـ تجارت در تقوية اقتصاد ما چه نقشى دارد؟ معلومات  تان را با دو مثال ارايه نماييد.
                           3ـ افغانستان در منطقه از چگونه موقعيت ترانزيتى برخوردار است؟ توضيح نماييد.    

      فعاليت خارج صنف
در بارة تجارت افغانستان، يک کتاب، مجله، يا روزنامه يى را که در بارة تجارت معلومات 
داشته باشد، مطالعه نموده، در درس بعدى آن  را به معلم  تان نشان دهيد و در بارة نکات 

مهم آن بحث نماييد.

؟
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درس بيست و  هفتم
الف. تجارت داخلى

طورى که در درس گذشته يادآورى شد، مردم افغانستان از زمانه هاى بسيار قديم به تجارت 

مشغول بودند.

امروز تجارت در داخل افغانستان به پيمانة وسيع صورت مى گيرد که علت آن زياد شدن 

نفوس، بلند رفتن نسبى سطح زنده گى و تقاضاى روزافزون مردم به وسايل و مواد غذايى، 

صنعتى و خدماتى مى باشد.

از دهات و قصبات کشور به مارکيت ها  و بازارهاى دور و  محصوالت زراعتى، معموالً 

نزديک ارسال مى گردد و محصوالت صنعتى هم در داخل شهر ها و هم در قرا و قصبات 

به فروش مى رسد.

افغانستان که منطقه هاى مختلف اقليمى دارد، زمينه را براى کشت و توليد انواع مختلف 

شان،  خود  نيازمندى هاى  رفع  بر  عالوه  زمين داران  و  دهاقين  مى سازد.  مساعد  نباتات 

شکل49کدام عوامل بر پيشرفت و عقب مانى تجارت در افغانستان تاثير دارند؟
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محصوالت زراعتى را به بازار عرضه مى نمايند و به فروش مى رسانند. طور نمونه برنج در 

منطقه هايى که آب و هواى گرم و آب فراوان دارد؛ مانند: واليت هاى شرقى ننگرهار، لغمان 

و کنرها و هم چنان در منطقه هاى شمال، چون: کندز، بغالن و تخار بيشتر زرع و توليد مى شود 

که طبعاً محصوالت مازاد آن در داخل کشور به منطقه هايى که در آن جا زرع و توليد برنج 

وجود ندارد به فروش مى رسد. مثال ديگر آن قالين است که توليدات بيشتر آن معموالً در 

صفحات شمال کشور صورت مى گيرد و نه تنها در بازارهاى داخل کشور به فروش مى رسد؛ 

بلکه يکى از عمده ترين اقالم صادراتى کشور نيز به حساب مى آيد. اين گونه زمينة فروش 

تمام محصوالت داخلى  وارد شده در سرتاسر کشور توسط تجار مساعد مى گردد.

بازارهاى داخل کشور  در  پروسس و صنعتى شدن  از  بعد  زراعتى  از محصوالت  بعضى 

به فروش مى رسد. قابل تذکر است که بر اثر جنگ هاى چهار دهة اخير تمام زيربناهاى 

وارد  بيشترين صدمه  نيز  به تجارت  و  پاشيد  از هم  ادارى و سياسى  اجتماعى،  اقتصادى، 

گرديد که در نتيجة آن افغان ها بيشتر از پيش متکى به اموال و اجناس وارداتى گرديدند؛ 

صورت  مؤسسات  اين  از  تعداد  يک  بازسازى  و  احيا  کار  اواخر  اين  در  خوشبختانه  اما 

گرفته، بعضى از آن ها به سکتور خصوصى واگذار شده و فعال گرديد؛ هم چنان احيا و 

بازسازى سرک ها و راه هاى مواصالتى نيز صورت گرفته، سياست و قوانين جديد تجارتى 

به ميان آمده که سبب رونق بيشتر تجارت داخلى خواهد شد.

ب. تجارت خارجى
افغانستان با داشتن موقعيت خاص آن در بخش مرکزى براعظم آسيا از زمانه هاى قديم به 

حيث يک مرکز مهم تجارتى و ترانزيتى به حساب مى آيد و توليدات خاص زراعتى و 

معدنى آن از زمانه هاى قديم به بازارهاى جهان عرضه مى شود.

276 صادرات250  واردات 
به ميليون دالر امريکايى در سال 1976م.

شکل 50
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تجارت خارجى افغانستان، در گذشته به سه حوزه صورت مى گرفت که عبارت بودند از:

* حوزة تجارت بارترى: تبادلة جنس در مقابل جنس به نام بارتر ياد مى گردد، اين نوع 

تجارت به صورت تبادلة اموال بين افغانستان و کشورهاى سابق سوسياليستى؛ مانند: اتحاد 

شوروى، پولند، چکوسلواکيا، چين، بلغاريا و غيره صورت مى گرفت.

* حوزة آزاد ) که با کشورهاى اروپاى غربى، اياالت متحدة امريکا و جاپان صورت 

گرفت.( مى 

* حوزة نيم قارة هند )تجارت افغانستان با نيم قارة هند سابقة تاريخى دارد که به مرور زمان 

توسعه يافته است.(

و  اروپاى شرقى  در  رفتن رژيم هاى سياسى  بين  از  و  اتحاد شوروى سابق  از سقوط  بعد 

تغييرات در  سيستم  افغانستان سبب  اقتصادى و تجارتى  هم چنان سياست نوين خارجى، 

تجارت خارجى شد. اکنون دولت افغانستان به اساس قوانين جديد تجارتى، زمينة ايجاد 

و  داخلى  تجار  و  سرمايه گذاران  براى  را  سرمايه گذارى  جلب  و  خصوصى  بانک هاى 

در  پيشرفته  کشور هاى  و  همجوار  ممالک  با  نيز  تجارت  و  است  ساخته  مساعد  خارجى 

حالت توسعه مى باشد.

مانند:  مى باشد؛  خام  مواد  و  غذايى  مواد  از  عبارت  افغانستان  صادراتى  مواد  مهم ترين 

ميوه هاى خشک و تازه، پختة محلوج و محصوالت حيوانى؛ مانند: پشم و پت، پوست و 

پوست قره قل، روده و محصوالت صنعتى؛ مانند: قالين و گليم و غيره، محصوالت صنايع 

دستى و هم چنان سنگ هاى قيمتى.

حجم و انواع اموال وارداتى افغانستان نظر به صادرات بسيار زياد است که ضعيف بودن 

اقتصاد افغانستان را نشان مى دهد. اموالى که از خارج به داخل افغانستان وارد مى گردند، 

عبارت اند از : ماشين آالت و وسايط ترانسپورتى، مواد نفتى و روغنيات، مواد کيمياوى، 

مواد خوراکه؛ مانند: گندم، شکر، چاى و روغن نباتى، منسوجات، لباس، ادويه و غيره که 

زيادتر آن اموال استهالکى مى باشد.
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                        فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه هاى دو نفرى فعاليت زير را انجام دهند و نمايندة هر گروه نتيجة آن  را 
به هم صنفان خود ارايه نمايد.

*نقشة صنايع دستى و بازارها را مطالعه نموده، پرسش هاى زير را پاسخ دهند:
1ـ منطقه هايى که به رنگ هاى آبى، سبز و زرد نشان داده شده اند، چه مفهوم را افاده مى کنند؟

2ـ نام چهار شهرى را بنويسيد که در آن ها بيش از 2300 دکان فعاليت دارند.
3ـ نام هاى چند مرکز مهم و عمدة توليدى براى صادارت و توريست ها را بنويسيد.

                          سؤال ها

1ـ کدام عوامل سبب توسعه و پيشرفت تجارت در افغانستان مى شود؟ توضيح نماييد.
2ـ واردات افغانستان را کدام اقالم تشکيل مى دهد؟ به نظرتان کدام اقالم آن  را مى توانيم 

در داخل کشور توليد نماييم ؟
3ـ صادرات افغانستان را کدام اقالم تشکيل مى دهد؟

                             فعاليت خارج صنف

نام چند قلم اموال و اجناسى را که از خارج وارد مى شود و شما عمًال از آن استفاده مى کنيد، 
بنويسيد و هم چنان بگوييد که ساخت کدام کشورها مى باشد.

 

؟
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درس بيست و هشتم
ج. ميزان صادرات و واردات كشور

به شکل توجه کنيد که از کدام کشور بيشترين واردات به افغانستان صورت گرفته است.
طورى که در درس گذشته آگاهى حاصل کرديد، صادرات افغانستان نظر به واردات به مراتب 
کمتر است؛ اما توقع مى رود که توليدات داخلى کشور افزايش پيدا کند و مقدار و انواع اقالم 
به  نظر  کشور  صادرات  مجموعى  ارزش  اخير  سال  دو  در  چنانچه  گردد؛  بيشتر  نيز  صادراتى 
سال هاى گذشته زياد شده؛ اما با آنهم به هيچ وجه با ارزش مجموعى واردات قابل مقايسه نيست 

که در جدول هاى زير به خوبى ديده مى شود. 
                          بيالنس تجارت افغانستان از سال 1381  تا سال 1386 هـ . ش.

جدول معلومات اضافى 
                                                 )قيمت مجموعى به ميليون دالر(

تفاوت به ميليون دالر صادرات به ميليون دالر واردات به ميليون دالر سال

2351.9 100.1 2452 1381

1726        144   1870        1382

1870     306      2176        1383

2087      384        2471         1384

2328           416       2744         1385

2568           454        3022        1386

شکل 51: تجارت افغانستان با بعضى از کشورها در سال 1385هـ . ش.

پاکستان ٣٧.٩ % 

صادراتواردات

جرمنی ٧.٢ %

هند ٢٢.٨ %

پاکستان ٢١.٨ %

اياالت   متحدۀ   امريکا ١٥.٢ %

انگلستان ٦.٥ %

فنلند ٤.٤ %

هند ٥.١ %

اياالت   متحدۀ   امريکا ١٢%



 90

ره
ما

ش
س

جن
م 

اس
84

ل 
سا

85
ل 

سا

ه 
ر ب

دا
مق

ن
ر ت

زا
ه

به 
ش 

رز
ا

الر
ن د

يو
ميل

ده
كنن

رد
وا

ى 
ها

ور 
كش

ه 
ر ب

دا
مق

ن
ر ت

زا
ه

ه 
ش ب

رز
ا

الر
 د

ن
يو

ميل
ده

كنن
رد

وا
ى 

ها
ور 

كش

1
ج

لو
ح

ة م
خت

پ
ن

0 ت
.3

1
0.

6
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
رب

 ع
ن،

ستا
اک

پ
2.

78
2.

63
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

يرا
، ا

ان
ست

اک
، پ

ان
ست

دو
هن

2
ت

و پ
م 

پش
ن

2 ت
.4

2
5.

03
ن، 

ما
 آل

ن،
چي

ع، 
ناف

الم
ک 

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ها
ور

کش
ير 

سا
 و 

ان
ست

عرب
ن، 

يرا
، ا

ان
ست

اک
پ

1.
56

4.
47

ن، 
ما

 آل
ن،

چي
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ

3
ب

 با
ت

وس
پ

 3
61

7.
88 لد
ج

24
.5

2
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

رب
 ع

ن،
ستا

اک
، پ

ان
لم

آ
ها

ور
کش

22
88

.2
4

14
.1

ن 
چي

ع، 
ناف

لم
ک ا

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ان
ست

اک
و پ

ن 
ستا

دو
هن

4
قل

ره 
ت ق

وس
پ

لد
 ج

53
6.

8
6.

2
ند

فنل
و 

ک 
ار

نم
د

10
44

.6
1

9.
34

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

اک
، پ

ان
لم

آ

5
ده

رو
 1

76
.2

6
قه

حل
0.

16
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
اک

پ
10

1.
17

0.
4

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

اک
پ

6
ت 

وبا
حب

ى
حم

ش
ن

9 ت
.3

4.
85

ن، 
ستا

دو
هن

ع، 
ناف

لم
ک ا

تر
مش

ى 
ها

ور
کش

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

عرب
ن، 

را
 اي

ن،
ستا

اک
پ

13
.8

6
8.

08
ن، 

يرا
ن، ا

ستا
اک

، پ
فع

منا
ک ال

شتر
ى م

ر ها
شو

ک
رها

شو
 ک

اير
 س

ن و
ستا

عرب

7
ى

طب
ت 

اتا
نب

ن
7 ت

.2
5

4.
67

//
14

.0
1

10
.3

3
ن، 

ستا
دو

هن
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور 

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ

8
زه

 تا
ى

ها
وه 

مي
ن

4 ت
1.

8
17

.2
3

//
70

.3
5

39
.0

3
//

9
ک

خش
ى 

ه ها
ميو

ن
4 ت

3.
61

86
.8

8
//

11
1.

16
12

6.
12

//

10
يم

گل
و 

ن 
الي

ق
19

85
.8

بع
مر

ر 
 مت

20
6.

94
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
اک

، پ
ان

لم
آ

20
24

.3
7

18
6.

53
//

11
شيا

ر ا
ساي

26
.6

4
ن، 

ستا
دو

هن
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ
15

.4
3

//

لر
دا

ن 
يو

ميل
ه 

ت ب
را

اد
ص

ع 
مو

ج
م

38
3.

72
41

6.
ن46
ستا

غان
 اف

ت
را

اد
ص

ى 
ضاف

ت ا
ما

لو
مع

ل 
دو

ج



 91

ره
ما

ش
س

جن
م 

اس
84

ل 
سا

85
ل 

سا

ه 
ر ب

دا
مق

ن
ر ت

زا
ه

به 
ش 

رز
ا

الر
ن د

يو
ميل

ده
كنن

رد
وا

ى 
ها

ور 
كش

ه 
ر ب

دا
مق

ن
ر ت

زا
ه

ه 
ش ب

رز
ا

الر
 د

ن
يو

ميل
ده

كنن
رد

وا
ى 

ها
ور 

كش

1
ج

لو
ح

ة م
خت

پ
ن

1 ت
.1

1.
36

ان
ست

اک
و پ

ن 
ستا

دو
هن

0
0

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
يرا

، ا
ان

ست
اک

، پ
ان

ست
دو

هن

2
ت

و پ
م 

پش
ن

5 ت
.1

9
6.

2
ن، 

ما
 آل

ن،
چي

ع، 
ناف

الم
ک 

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ها
ور

کش
ير 

سا
 و 

ان
ست

عرب
ن، 

يرا
، ا

ان
ست

اک
پ

0.
75

3.
66

رها
شو

 ک
اير

 س
ن و

يرا
ن، ا

ستا
عرب

ن، 
ستا

دو
 هن

ن،
ستا

اک
پ

3
ب

 با
ت

وس
پ

 1
43

9.
67 لد
ج

9.
24

ن، 
چي

ع، 
ناف

لم
ک ا

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

اک
، پ

ان
ست

دو
هن

97
3.

9
12

.6
8

و 
ن 

چي
ن، 

ستا
اک

، پ
فع

منا
ک ال

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ها
ور

کش
ر 

ساي

4
قل

ره 
ت ق

وس
پ

 6
61

.4
5

لد
ج

8.
46

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ما

آل
75

8.
9

8.
2

ک
ار

نم
 د

 و
ند

فنل
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور 

کش

5
ده

رو
قه

حل
 3

58
0.

43
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
اک

پ
72

.1
0.

15
ها

ور
کش

ر 
ساي

6
ت 

وبا
حب

ى
حم

ش
ن

1 ت
9.

23
11

.4
5

ن، 
ستا

اک
، پ

فع
منا

ک ال
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

اي
8

5.
9

رها
شو

 ک
اير

 س
ن و

ستا
عرب

ن، 
يرا

ا

7
ى

طب
ت 

اتا
نب

ن
2 ت

2.
59

20
.2

2
ن، 

ستا
دو

هن
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ
22

.5
6

19
.0

5
و 

ن 
ستا

عرب
ن، 

را
 اي

ن،
ستا

اک
، پ

ان
ست

دو
هن

ن، 
چي

ها
ور

کش
ر 

ساي

8
زه

 تا
ى

ها
وه 

مي
ن

1 ت
27

.8
2

41
.3

8
//

60
.7

7
35

.7
ن، 

ستا
دو

هن
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور 

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

را
 اي

ن،
ستا

رب
 ع

ن،
ستا

اک
پ

9
ک

خش
ى 

ه ها
ميو

ن
8 ت

4.
91

11
7.

48
ن، 

ما
،آل

فع
منا

ک ال
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ
14

4.
18

17
0.

97
//

10
يم

گل
و 

ن 
الي

ق
 2

29
5.

72
بع

مر
ر 

مت
21

1.
76

ن، 
ما

 آل
ن،

چي
ع، 

ناف
لم

ک ا
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
يرا

، ا
ان

ست
اک

پ
11

71
.8

10
8.

7
//

11
شيا

ر ا
ساي

26
.0

7
ن، 

ما
،آل

فع
منا

ک ال
تر

مش
ى 

ها
ور

کش
ها

ور
کش

ر 
ساي

و 
ن 

ستا
عرب

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

پ
55

.8
6

ن، 
را

 اي
ن،

ستا
اک

، پ
فع

منا
ک ال

تر
مش

ى 
ها

ور 
کش

ها
ور

کش
ر 

ساي
و 

ن 
ستا

دو
هن

ن، 
ما

 آل
ن،

ستا
رب

ع

لر
دا

ن 
يو

ميل
ه 

ت ب
را

اد
ص

ع 
مو

ج
م

45
4.

05
41

6.
46



 92

                         فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه ها تنظيم گردند و با استفاده از متن، شکل ها و جدول هاى درس سؤال هاى 
زير را جواب دهند.

1ـ در سال هاى اخير، تجارت افغانستان بيشتر با کدام کشورها صورت گرفته است؟
2ـ در سال 1386 هـ .ش. کدام محصول، با ارزش بيش از 211 ميليون دالر به خارج صادر 

گرديده است؟
3ـ ميوه هاى خشک و تازة افغانستان بيشتر به کدام کشورهاى جهان صادر مى گردد؟

4ـ در سال 1385 هـ . ش. به کدام کشور 22.8% صادرات صورت گرفته است؟

                         سؤال ها

1ـ در سال هاى گذشته بيالنس تجارتى افغانستان داراى کسرات بود يا خير؟ علت آن  را 
نيز واضح سازيد.

2ـ افغانستان در کدام سال بيشترين صادرات و واردات را داشته است چرا؟ و علت آن  را 
نيز توضيح نماييد.

                         فعاليت خارج صنف

کار  بپرسيد که چگونه  او  از  و  کنيد  منطقة  تان مصاحبه  دکاندار  يا  مالدار  تجار،  با يک 
تجارت را پيش مى برد، اموال و اجناس را چگونه تهيه مى دارد و به فروش مى رساند و با 
چه مشکالت رو به رو است؛ هم چنان به نظر وى چگونه اين مشکالت رفع خواهند شد. 
معلومات جمع آورى شده را در يک صفحه، ترتيب و تنظيم نموده، به معلم و هم صنفان  

تان ارايه نماييد.
 

؟
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درس بيست و نهم
4،3 بانك

کلمة بانک، اصطالح قديمى است که از واژة آلمانى »Bank« که معناى يک  نوع شرکت 
را مى دهد، گرفته شده است؛ اما بعضى از دانشمندان به اين عقيده اند که بانک از کلمة 
ايتاليايى »Banco« گرفته شده که معناى نيمکتى را مى دهد، نيمکتى، عبارت از چيزى 
بوده است که صرافان قديمى روى آن مى نشستند و عمل صرافى را انجام مى دادند. به هر 
حال بانک يا همان مؤسسات صرافى آن روز به همان نام و روش کهن به تدريج سازمان 

يافته و مرکز تمامى معامالت و فعاليت هاى پولى و اعتبارى امروز گرديده است.
بانک، داراى تعريف هاى مختلف است. قانون بانکدارى افغانستان از بانک چنين تعريفى 

دارد:
»بانک، عبارت از يک ادارة حقوقى است که از مردم عامه  و ارگان هاى دولتى پول را 
اخذ مى کند، حفاظت مى کند، مفاد مى دهد و آن  را به دوران مى اندازد. در مقابل آن پول 
را قرضه مى دهد.« يا گفته مى توانيم که بانک عبارت از واحد اقتصادى يى است که به طور 

مرتب اعتبار مى گيرد و اعتبار مى دهد.
هم چنان ديده مى شود که قوانين تجارتى و بانکى کشورها بعضى از فعاليت هاى بانک ها را مجاز 
دانسته و بعضى را غير مجاز، يعنى يک سلسله محدوديت ها در مقابل فعاليت بانک ها از سوى 

حکومت ها وضع گرديده است؛ بنابر اين گفته مى توانيم که:
ايجاد گرديده و مطابق  از مؤسسه يى است که به صورت شرکت سهامى  بانک، عبارت 

قانون تجارتى و بانکى هر کشور به فعاليت خود ادامه مى دهد.

شکل52: بانک چه است و چگونه فعاليت ها را انجام مى دهد؟
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در نتيجه اين نوع مؤسسه را مى توان بانک ناميد، که عمليات پولى، اعتبارى و مالى را انجام مى دهد.
بانک ها نظر به عمليات و نحوة فعاليت آن ها انواع خيلى زياد دارند؛ اما به عقيدة بسيارى از 

دانشمندان، بانک به صورت عموم به سه کتگورى تقسيم مى شود که عبارت اند از:
ـ بانک هاى مرکزى
ـ بانک هاى تجارتى
ـ بانک هاى شخصى

* بانك هاى مركزى
در تمام کشورها، حرکت دهنده و سازمان دهندة اصلى، فعاليت هاى بانکى بوده که بيشتر به 

صفت بانک دولتى، تبارز مى کند و به گونة انتفاعى به فعاليت هاى خود ادامه مى دهد.
بانک مرکزى را به نام مادر بانک ها ياد مى کنند؛ هم چنان بعضى ها آن  را به نام بانک بانک ها نيز 
مى گويند؛ زيرا يکى از وظايفى که اين بانک دارد، نظارت و کنترول از ساير بانک ها مى باشد.

بانک مرکزى در افغانستان به نام »د افغانستان بانک« براى بار اول در حمل 1318 هـ . ش. 
به سرماية ابتدايى 120 ميليون افغانى تأسيس شد.

به صورت عمومى بانک هاى مرکزى داراى وظيفه هاى زير مى باشند:
ـ نشر بانک نوت
ـ کنترول اسعار

ـ نظارت از ساير بانک ها

شکل 53
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ـ حفظ ارزش پول داخلى يا ملى در مقابل اسعار خارجى
ـ رهنمايى اقتصاد به سوى استخدام مطلوب و ساير وظايف

* بانك هاى تجارتى
بانک هاى تجارتى را در بيشتر کشورها به بانک هايى که عمليات کوتاه مدت و امانت ها را 

انجام مى دهند، منسوب کرده  اند.
به ميان آمدند، تمامى وظايفى را  بانکدارى، زمانى که بانک هاى تجارتى تازه  در اوايل 
که ديگر بانک ها انجام مى دادند، بانک هاى تجارتى نيز به انجام آن مى کوشيدند. به اين 
ترتيب اين بانک ها در امور صنعت، زراعت، ساختمان و اعطاى اعتبار و سرمايه گذارى ها 
اقدام مى کردند؛ ولى بعد از به ميان آمدن بانک هاى تخصصى؛ از قبيل بانک هاى زراعتى 

و غيره ساحة فعاليت اين بانک ها محدود گرديد.

* بانك هاى تخصصى
اين بانک ها مانند بانک هاى تجارتى به عمليات عادى نمى پردازند؛ بلکه کامًال در عرصه هاى 
تخصصى؛ مانند: صنعت، زراعت و غيره فعاليت نموده و امور بانکى را در اين عرصه ها به 
پيش مى برند که نمونة خوب آن بانک هاى صنعتى، بانک هاى زراعتى و بانک هاى رهنى 

مى باشند.

شکل54
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                       فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه ها تنظيم شوند و با استفاده از متن و تصويرهاى درس، فعاليت هاى زير را 

انجام دهند و نتيجة کار خويش را توسط نمايندة خويش به هم صنفان ارايه نمايند.

�tگروه اول در مورد وجه نامگذارى، تعريف ها و فعاليت هاى بانک بحث نمايند.
�tگروه دوم و ظايف بانک هاى مرکزى را مشخص سازند.

�tگروه سوم وظايف و مثال هاى بانک هاى تجارتى و تخصصى را توضيح نمايند.

                        سؤال ها
1ـ )د افغانستان بانک( چگونه بانکى است، چه وقت تأسيس گرديد و کدام فعاليت ها را 

انجام مى دهد؟
2ـ به صورت کل بانک ها را به چند کتگورى تقسيم کرده اند؟ نام هاى آن ها با يک-يک 

نمونه مثال گفته شود.
3ـ بين بانک هاى مرکزى، تجارتى و شخصى کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود دارند؟ 

توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف

اگر والدين يا اقارب تان در کدام بانک حساب دارند، با آن ها صحبت کنيد که از چه وقت، 
با کدام بانک و چگونه معامله دارند، چه منفعت به دست مى آورند و از روابط خويش با 
بانک مربوطه راضى اند يا خير. نتيجة معلومات  تان را در درس بعدى به هم صنفان خود 

واضح سازيد.
 

؟
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ام درس سى 
 نحوة عملكرد بانك

شما در درس گذشته با بانک و انواع آن در کشور ما آشنا شديد. در اين درس در بارة نحوة 
عملکرد و ميزان و موارد عمليات بانکى معلومات حاصل مى نماييد.

بانک دارى در افغانستان نظر به ساير کشور ها خيلى تازه بوده است؛ چنان که قبل از سال 
1309 هـ .ش. وظايف بانک ها بيشتر توسط صرافان اجرا مى شد. براى نخستين بار در سال 
1309هـ .ش. )شرکت سهامى افغان( به حيث يک شرکت سهامى تأسيس گرديد که در 
سال 1312هـ .ش. با سرماية ابتدايى هشت ميليون افغانى به صورت )بانک ملى( در آمد 
داشت؛ سپس  عهده  به  را  مرکزى  بانک  بانک( وظايف  افغانستان  )د  تأسيس  از  پيش  و 
سرماية  به  بانک(  افغانستان  )د  وقت  همان  نيازمندى هاى  به  نظر  . ش.  هـ   1318 سال  در 
ابتدايى 120 ميليون افغانى تأسيس گرديد که در بارة وظايف آن در درس گذشته آگاهى 
حاصل نموديد. به تعقيب آن بانک هاى ديگر تجارتى و تخصصى دولتى يکى پى ديگرى 
به نام هاى بانک رهنى و تعميراتى، بانک زراعتى، پشتنى تجارتى بانک، بانک انکشاف 

صنعتى، بانک صادراتى و غيره تأسيس گرديدند.
بانک هاى مذکور هر کدام به نوبة خود در شرايط امن در کشور، فعاليت هاى چشم گيرى 
را در عرصة تجارت، صنعت، زراعت و انکشاف صادرات انجام داده اند و ايجاد شان در 
همان عصر بدون شک يک گام مؤثر براى رفتن به سوى رفاه و توسعة اقتصادى بوده است.

شکل٥٥
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اما در جريان جنگ هاى داخلى که همه دارايى ها و زيربنا هاى اين کشور از بين برده شد به 
همان گونه  اين بانک ها هم تقريباً در حالت سقوط و رکود قرار گرفتند؛ ولى در اين اواخر 

يک سلسله پيشرفت هاى چشم گيرى در عرصة بانک دارى در کشور به مشاهده مى رسد.
قسمى که در درس قبلى نيز مطالعه نموديد، نحوة عملکرد بانک ها از هم متفاوت بوده و 

نظر به فعاليت آن ها تقسيم بندى مى شوند؛ به طور نمونه:
ـ بانک مرکزى افغانستان )د افغانستان بانک( مانند بانک هاى مرکزى ساير کشورها وظايف 
نشر بانک نوت، کنترول اسعار، نظارت از ساير بانک ها، حفظ ارزش پول داخلى در مقابل 

اسعار و رهنمايى اقتصادى به سوى هدف مطلوب و ساير وظايف را انجام مى دهد.
ـ بانک هاى تجارتى در اکثر کشورهاى جهان از آن جمله در افغانستان عمليات کوتاه مدت و 

امانات ميعادى را انجام مى دهند.
ـ بانک هاى تخصصى در کشور ما که يک تعداد آن ها حال غير فعال يا لغو گرديده به 
عمليات عادى نمى پردازند و به طول کل در عرصه هاى تخصصى، مانند: صنعت، زراعت 

و غيره ساحات فعاليت مى نمايند.
در اين اواخر، قانون بانکدارى جديد بانک هاى خصوصى در افغانستان نافذ گرديده و يک 
تعداد بانک هاى غير دولتى يا خصوصى تأسيس شده که بيشتر در ساحة تجارت فعاليت 

دارند.
عمده ترين فعاليت هاى بانک هاى خصوصى در افغانستان قرار زير است:

ـ قبول امانت ها
ـ افتتاح حساب جارى

ـ اجراى کريدت يا اعطاى قرضه
ـ انتقاالت پولى

ـ نگهدارى اجناس و زيورات قيمتى
ـ انجام معامالت اسعارى

ـ انجام خدمات بانکى براى دولت



 99

وضعيت تاريخ تأسيس نوع بانك بانك شماره

فعال دولتى  1312 هـ . ش . بانک ملى افغان 1

فعال مرکزى  1318 هـ . ش . د افغانستان بانک 2

لغو 1326 هـ . ش . دولتى بانک رهنى و تعميراتى 3

لغو 1333 هـ . ش . دولتى بانک زراعتى 4

فعال دولتى 1333 هـ . ش . پشتنى تجارتى بانک 5

لغو 1337 هـ . ش . دولتى بانک انکشاف صنعتى 6

لغو دولتى 1355 هـ . ش .   بانک انکشاف صادرات 7

فعال 1382 هـ . ش . شاخة بانک هاى خارجى ستندرد چارترد بانک 8

فعال 1382 هـ . ش . شاخة بانک هاى خارجى نشنل بانک پاکستان 9

فعال 1382 هـ . ش . شاخة بانک هاى خارجى حبيب بانک لميتد 10

فعال 1382 هـ . ش . شاخة بانک هاى خارجى پنجاب نشنل بانک 11

فعال 1382 هـ . ش . شاخة بانک هاى خارجى بانک الفالح لميتد 12

فعال 1383 هـ . ش . نو بنياد کابل بانک نو 13

فعال نو بنياد 1383 هـ . ش . بانک بين المللى افغانستان 14

فعال 1383 هـ . ش . نو بنياد آرين بانک 15

فعال 1382 هـ . ش . نو بنياد بانک تمويل قرضه هاى کوچک 16

فعال 1385 هـ . ش . نو بنياد عزيزى بانک 17

فعال 1385 هـ . ش . نو بنياد برک بانک 18

فعال 1385 هـ . ش . نو بنياد بانک انکشافى افغانستان 19

فعال 1386 هـ . ش . نو بنياد افغان يونايتد بانک 20

فعال 1387 هـ . ش . نو بنياد ميوند بانک 21

فعال نو بنياد 1386 هـ . ش . برکت بانک ان فارميشن 22

 جدول معلومات اضافی
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جدول ذخيره هاى پولى کشور در سالهاى:
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

18/861 174/867 128/089 82/956 74/424 68/707 55/691 52/973 45/665 39/779

در سال 2005 ميالدى ذخيره هاى پولى خارجى افغانستان 1.3 ميليارد دالر بود.

                            فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه هاى مناسب تنظيم گردند و با استفاده از متن اين درس و درس گذشته 
وظيفه هاى زير را انجام دهند و نمايندة هر گروه نتيجة فعاليت خويش را در صنف ارايه 

نمايد.
1ـ نحوة عملکرد و وظايف )د افغانستان بانک( را مشخص و توضيح نمايد.

2ـ نحوة عملکرد و وظايف بانک هاى تخصصى در کشور را مشخص و توضيح نمايند.
3ـ وظايف و نحوة عملکرد بانک هاى تجارتى و خصوصى را مشخص و توضيح نمايند.

                         سؤال ها

1ـ )د افغانستان بانک( کدام وظايف  عمده را انجام مى دهد؟ نام ببريد.
2ـ بانک هاى خصوصى چگونه فعاليت ها را انجام مى دهند؟ توضيح نماييد.

3ـ کدام بانک هاى تخصصى در کشور ما فعاليت مى کردند، کدام آن ها حال فعال و 
کدام آن ها غير فعال اند؟ نام ببريد.

                          فعاليت خارج صنف

درس هاى 28 و 29 را مطالعه نموده، در بارة نکات مهم آن در درس آينده معلومات دهيد. 

؟
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درس سى و يكم
5.3 بررسى وضعيت تجارت و صنايع

تجارت و صنايع کشور در کدام حالت است؟
آشنا   تجارتى کشور خود  و  فعاليت هاى صنعتى  با  فصل  اين  در  مفصل  طور  به  که  شما 
بررسى  افغانستان  را در  به صورت کل، وضعيت صنايع و تجارت  بهتر است که  شديد، 
نماييم، مشکالت و موانع را بر شماريم و راه ها و سهولت هايى را که براى رشد تجارت و 

صنايع کشور وجود دارد، آشکار سازيم و آن  را تحليل و ارزيابى نماييم.
اقتصادى،  انکشاف  و  رشد  براى  که  اجتماعى کشور،  و  طبيعى  شرايط  و  عوامل  به  اگر 
لحاظ  از  افغانستان  که  مى رسيم  نتيجه  اين  به  شود  نظراندازى  مى شود،  پنداشته  ضرورى 
ساختمان و اشکال اراضى، منابع زيرزمينى يا ذخاير معدنى، منابع سطحى  يا منابع حيوانى 
و نباتى، سيستم جريان آب در دريا ها، مساعدت آب و هوا و ديگر مشخصات طبيعى و 
هم چنان موجوديت نيروى بشرى براى توسعه و انکشاف صنايع عصرى امروز، امکانات زياد 
و مساعدى را فراهم مى نمايد اما عوامل و شرايط ناگوار سياسى، اقتصادى و اجتماعى يى که 
در طى قرون 18ـ 19 و نيمة اول قرن 20 دامنگير يک تعداد از ممالک جهان، به خصوص 
افغانستان گرديد، سبب عدم پيشرفت و  افريقا و امريکاى التين و از آن جمله  در آسيا، 

شکل56: تصويرى از يک دستگاه صنعتى
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انکشاف اقتصادى در اين کشورها شده است.
رقابت ها، بين ابر قدرت ها در گذشته براى يک مدت طوالنى در افغانستان مانع سرمايه گذارى 
در کشور ما شده و هم چنان موقعيت جغرافيايى اين کشور که محاط به خشکه مى باشد، 
مشکالت زيادى را در توسعة تجارت و انکشاف صنعتى به بار آورده است. عالوه بر آن، 

جنگ هاى چهل  سال اخير، صدمة بزرگى را نه تنها به نيروى بشرى اين کشور رسانيده؛ 

بلکه سبب تلف شدن، معلول و معيوب شدن و مهاجر شدن ميليون ها نفر آن نيز گرديد،  

مرکزهاى تعليمى و تربيتى را به سقوط مواجه ساخت و  اقشار جامعة ما از تعليم و تربيه باز 

ماندند. کارمندان کافى مسلکى و فنى تربيه نگرديد و تعداد زيادى از تأسيسات صنعتى و 

فابريکه هاى موجود در کشور به سقوط مواجه شدند؛ هم چنان به راه ها و خطوط مواصالتى 

که در پيشرفت صنعت و تجارت ارزش زياد دارد نيز صدمة بزرگ رسيد.

به همين اساس است که وضعيت صنعت و تجارت در افغانستان از وضعيت خوب برخوردار 

نيست و تقريباً ده درصد نفوس فعال اقتصادى ما در سکتور صنعت و تقريباً ده درصد در 

خدمات، از آن  جمله در بخش تجارت فعاليت مى نمايند.

واردات کشور ما نظر به صادرات، چندين برابر زيادتر است و يک بيالنس به طور کل 

منفى را که يکى از عاليم اقتصاد فقير است، نشان مى دهد. شما در جدول بيالنس تجارتى 

افغانستان مطالعه کرديد که افغانستان در سال 1386 به ارزش )3022( ميليون  دالر واردات 

يا  تفاوت  دالر  ميليون    )2568( داشت که  دالر صادرات  ميليون    )454( ارزش  به  تنها  و 

دارد، سهولت ها  توريستى  منطقه هاى خوب  افغانستان که  نشان مى دهد.  را  منفى  بيالنس 

جذب  بى امنيتى،  سبب  به  و  نگرديده  مساعد  نيز  آن جا  در  توريست ها  براى  امکانات  و 

توريست هاى خارجى در کشور ما بسيار محدود است.

اگر در کشور ما يک سياست سالم اقتصادى وضع گردد، از اهميت ترانزيتى کشور و از 

منابع داخلى استفاده درست صورت گيرد، وضعيت حمل و نقل و خطوط مواصالتى بهتر 

شود، از صنايع ملى و تجار ملى حمايت صورت گيرد، امکان پيشرفت خوب براى صنعت 

و تجارت در کشور مساعد خواهد شد. قابل تذکر است که در چند سال اخير در افغانستان 

بازسازى صورت گرفته، سرک ها دوباره  بين المللى  به کمک جامعة  بعضى عرصه ها  در 

اعمار گرديده، سيستم بانک دارى در کشور دوباره احيا شده و توسعه يافته است و اگر 
در سال هاى آينده، بند هاى بزرگ توليد برق در کشور اعمار گردد، از منابع آبى کشور 
استفادة بهتر صورت گيرد، صنايع دستى کشور تشويق و غرض صنعتى نمودن مواد اولية 
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فابريکه ها و کارخانه ها ايجاد گردد، تسهيالت الزم تجارتى به ميان آيد، مردم افغانستان در 
سکتورهاى صنعت و خدمات بيشتر مصروف خواهند شد و زمينة خوب رشد اقتصادى در 

کشور فراهم خواهد گرديد.

                     

شکل57: تصويرى از ميوه هاى تجارتى در افغانستان
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؟

                        فعاليت داخل صنف

از گروه  تعداد  تنظيم گردند؛ يک  معلم محترم  شان، در گروه ها  زير رهنمايى  شاگردان 
ها عوامل پيشرفت و عوامل عدم پيشرفت صنعت را در کشور بررسى نمايند و يک تعداد 
از گروه ها در بارة عوامل پيشرفت و عدم پيشرفت تجارت در کشور بحث نمايند و نتيجة 

بحث خويش را به ديگران ارايه نمايند. 

                         سؤال ها
 به دور جواب درست هر سؤال در کتابچه هاى تان حلقه بکشيد:

1ـ سکتور يا بخشى که اکثريت نفوس کشور ما در آن مصروف کار  اند عبارت است از:
ب. زراعت  الف. صنعت     
د. هيچ کدام ج. خدمات     

مى سازند،  مساعد  کشور  در  صنايع  رشد  و  ايجاد  براى  را  زمينه  که  طبيعى يى  عوامل  2ـ 
عبارت اند از:

ب. منابع نباتى و حيوانى  الف. منابع معدنى     
د. هر سه جواب درست است. ج. اقليم      

3ـ محصوالت عمدة صادراتى افغانستان عبارت اند از:
ب. ميوه هاى خشک و تازه و محصوالت حيوانى  الف. سنگ هاى قيمتى  

ج. قالين وگليم     د. هر سه جواب درست است.
4ـ واردات زياد افغانستان نمايان گر اين حقيقت است که: 

ب. در افغانستان مواد و محصوالت کم توليد مى گردد. الف. افغانستان پول زياد دارد. 
د. جواب )ب( و )ج( درست است. ج. افغانستان اقتصاد ضعيف دارد. 

                         فعاليت خارج صنف

فصل سوم را مطالعه نموده، در بارة تجارت و صنايع افغانستان به طور شفاهى بسيار فشرده 
معلومات دهيد.
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�tآب و سرمايه گذارى روى آن در جهان
- پروژه هاى بزرگ آبيارى

- تصفية آب 

�tزراعت و روش هاى جديد آن 
�tميزان توليد انواع محصوالت زراعتى در کشور هاى پيشرفتة جهان 

- توليدات گندم در جهان 

- توليدات برنج در جهان 

- توليدات جوارى در جهان 

- توليدات کچالو در جهان 

- توليدات گوشت در جهان 

در اين فصل مي خوانيم

بخش جهان 
فصل چهارم

آب و زراعت
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى دانشى زير دست يابند:

با پروژه هاى مهم آب در جهان آشنا  شوند. �t
با سرمايه گذارى هاى کشورهاى پيشرفته در بخش آب آشنا  شوند. �t

با روش هاى پيشرفتة تصفية آب آشنا شوند. �t
با روش هاى پيشرفتة زراعت ) مانند آبيارى قطره يى، سيفون و امثال آن( آشنا  شوند. �t

مقدار توليد محصوالت زراعتى را در کشورهاى پيشرفته بدانند. �t

 

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى مهارتى زير دست يابند:

بتوانند، پروژه هاى مهم آب در جهان را معرفى کنند. �t

اهميت سرمايه گذارى در بخش آب را تشريح نمايند. �t
روش هاى پيشرفتة تصفية آب را توضيح دهند. �t

روش هاى پيشرفتة زراعت را توضيح دهند. �t
از روش هاى پيشرفتة زراعت در باغچه هاى خانة خود استفاده کنند. �t

 

اهداف عمومى فصل چهارم
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درس سى و دوم
گذارى روى آن در جهان 1.4 آب و سرمايه 

آب در زنده گى ما از اهميت خاص برخوردار است؛ زنده ماندن نباتات، حيوانات و انسان ها 
بدون آب ناممکن است.

آب، در کرة زمين به طور متوازن تقسيم نگرديده است. بيش از 70 فيصد کرة زمين را آب فرا 
گرفته است، که تقريباً 97 فيصد آن در ابحار و بحيره ها تجمع کرده و آب شور  اند که براى 

نوشيدن، زراعت و صنعت مساعد نمى باشد و ايجاب تصفيه شدن را مى کند.
3 فيصد آب باقيمانده، آب شيرين و تازه است که فقط يک فيصد آن در درياها، جهيل ها و 
زير زمين قرار دارد و انسان به آن دسترسى دارد، دو فيصد باقيماندة آب شيرين، يخچال ها و 

برف هاى دايمى کوه ها و قطبين را تشکيل نموده است که قابل بهره بردارى نمى باشد.
در اينجا به بعضى حقايق و ارقام در بارة آب به سطح جهان اشاره مى نماييم:

ـ آب از نيازمندى هاى اولية زنده گى به حساب مى آيد. بدون آب بعد از سه روز انسان از بين مى رود.
ـ در حال حاضر، بيش از يک ميليارد نفر از نفوس شش ميلياردى کرة زمين، از آب شيرين 

و صحى محروم اند.
ـ 80 فيصد امراض، در ممالک رو به انکشاف از سبب آب هاى ناپاک يا آلوده مى باشد.

ـ در حدود 70 فيصد آب در زراعت به مصرف مى رسد.
ـ 36 فيصد محصوالت زراعتى از طريق آبيارى به دست مى آيد.

ـ در سال 2050 ميالدى که تقريباً 9.3 ميليارد نفوس در روى زمين زنده گى خواهند کرد، 2.3 
ميليارد آن به قلت آب نوشيدنى مواجه خواهند بود.

ـ در پنجاه سال گذشته، بيش از 507 درگيرى و کشمکش به سبب آب صورت گرفت که 

شکل58: کيفيت آب نوشيدني در کشور هاي مختلف جهانآيا در سطح زمين آب کافى وجود دارد؟     

 بيش از %75
ت احصائ د ج د 

ا    %95
شتر ب

 %95 -% 75

مردمى که دسترسي به آب پاک نوشيدنى دارند.
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21 درگيرى آن مسلحانه بود. انسان براى انجام فعاليت هاى خود به آب شيرين ضرورت دارد که 
اندازة نمک آن بسيار کم باشد. آب هاى بحرها و بحيره ها شور استند که استفاده از آن، به تصفيه 
تعداد  يک  مى کند.  شيرين  آب  تأسيسات  براى  سرمايه گذارى  به  نياز  کار  اين  دارد.  ضرورت 
زيادى از ممالک رو به انکشاف، به خصوص در قاره هاى افريقا و آسيا به کمبود آب صحى و 
پاک مواجه اند. کشورهاى شرق ميانه به هدف رفع نيازمندى هاى آب، پول هنگفت را به مصرف 

مى رسانند.
در بعضى از شهر هاى بزرگ و پرنفوس جهان منابع طبيعى  دريايى و چاه ها کفايت نمى کند؛ مثًال 
در شهر مکسيکو آب توسط پايپ الين ها به فاصلة 125 کيلومتر انتقال و به ارتفاع 1200 متر به آن 

طرف سلسله کوه ها پمپ مى شود که ايجاب مصارف گزاف را مى نمايد.
به صورت کل گفته مى توانيم که کارهايى که براى تأمين آب سالم و مناسب بايد صورت گيرد، 

در بخش هاى ذيل به سرمايه گذارى ضرورت دارد:
ـ کشف منابع آبى که براى آشاميدن و ساير مصارف مردم ضرورت است.

ـ جمع آورى آب هاى سطحى يا بهره بردارى از آب هاى زيرزمينى.
آلوده گى هاى  بردن  بين  از  براى  آب ها  تصفية  ـ 

احتمالى.
محل هاى  به  خانه  تصفيه  محل  از  آب  انتقال  ـ 

مصرف.
ـ مراقبت از تأسيسات، کانال ها و لوله هاى انتقال آب.

به اين اساس تهيه و تدارک و تصفيه و رساندن آب، 
مصارف زياد را ايجاب مى نمايد و بايد در استفاده از 

آن، دقت کامل صورت گيرد.

                        فعاليت داخل صنف
نماينده هاى گروه ها  انجام دهند و  فعاليت زير را  تنظيم گردند،  مناسب  شاگردان در گروه هاى 

نتيجة کار خويش را در صنف ارايه نمايند.
* به نقشة درس نگاه کنند و مشخص نمايند که کدام منطقه هاى روى زمين، داراى بيش از 95 

فيصد و کدام منطقه هاى داراى کمتر از 75 فيصد آب آشاميدنى و صحى مى باشد.
* شکل منابع آب و استفادة آن  را مطالعه نموده، واضح سازند که کدام ممالک روزانه بيشترين 

آب را مصرف مى نمايند و کدام ممالک کمترين آب را. به نظر آن ها علل آن چه خواهد بود.

                         فعاليت خارج صنف
متن درس، نقشه و شکل را مطالعه نماييد و با استفاده از آن دربارة امکانات و مشکالت آب در 

افغانستان معلومات دهيد.

؟

استفادة روزانة آب توسط فى نفر

 شکل 59: منابع آبى و استفاده از آب
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درس سى و سوم
الف. پروژه هاى بزرگ آبيارى

در درس گذشته به اين حقيقت آشنايى حاصل کرديد که فقط سه فيصد از مجموع آب 
در کرة زمين، آب شيرين است و انسان تنها يک فيصد آن را که در درياها، جهيل ها و 
زير زمين قرار دارد، براى نوشيدن، آبيارى زمين هاى زراعتى و صنايع استفاده مى نمايد. 

آب هاى بحرها و بحيره ها شور استند و استفاده از آن ها ايجاب تصفيه را مى کند.
در اخير دهة قرن بيستم به سطح جهانى احساس گرديد که کمبود آب در کرة زمين، يک 
مشکل بزرگ است. در منطقه هايى که کمبود آب وجود دارد، مردم از روش هاى متنوع 

استفاده مى نمايند تا نيازمندى هاى خويش را رفع نمايند.
در منطقه هاى از جهان که بارنده گى نسبتاً کافى بوده، اندازة تقريبى آن از 450 ميلى متر 

استفادة درست از آب بايد چگونه صورت گيرد؟ 

پروژه هاى آب در شرق ميانه

انقره

عمان

رياض

تهران

بغداد

قاهره

بنغازى

سارير

تازربو کفره

خرطوم

جده

مسقط

بند آب
بند آب پالن شده
تأسيسات تصفيه و انتقال آب بحيره
تأسيسات پالن شدة انتقال آب
استفاده از آب زيرزمينى شيرين
ترانسپورت پالن شدة آب
ذخاير آب زيرزمينى

اسنا

عدن

شکل60
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در سال بيشتر است، امکان زراعت با استفاده از رطوبت بارنده گى به خوبى ميسر است؛ اما در 
منطقه هاى کم باران، براى زراعت بايد به نباتات، آب رسانيده شود و زمين ها آبيارى گردد.

تحقيقات نشان داده که زراعت به سطح جهان در مجموع 70 فيصد آب را مصرف مى نمايد 
و 36 فيصد محصوالت زراعتى در نتيجة آبيارى زمين هاى زراعتى به دست مى آيد. چون در 
بسيار منطقه هاى جهان، آبيارى به شکل فنى صورت مى گيرد، در جريان آبيارى نادرست، 
کم و بيش 60 فيصد آب ضايع مى شود و به هدر مى رود. که اين حالت را در کشور خود نيز 

مشاهده کرده مى توانيم.
منطقه هاى پرنفوس براى آبيارى زمين هاى زراعتى به آب فراوان ضرورت دارد؛ زيرا براى 

به  دست آوردن يک کيلوگرام غله، يک هزار ليتر آب نياز است.
زراعتى  محصوالت  آوردن  دست  به  براى  بايد  است،  کم  بارنده گى  که  منطقه هاى  در 
حفر  و  آبى  بندهاى  اعمار  آبيارى،  بزرگ  پروژه هاى  ايجاب  که  گيرد  صورت  آبيارى 
کانال و چاه ها را مى کند. در بعضى منطقه هاى آسيا، مانند: شرق ميانه، بعضى منطقه هاى 
افريقا، اياالت متحدة امريکا و حتا کشور خود ما افغانستان غرض آبيارى زمين هاى زراعتى 
شيوه هاى مختلف را به کار مى برند. يک تعداد از کشورهاى جهان مانند اسراييل که به 
کمبود آب مواجه اند، براى اين که جلو تبخير و ضايع شدن آب گرفته شود، توسط پايپ 
در چقرى و بيخ بتة نبات آب مى ريزند. کشور نام برده آب مورد نياز خويش را توسط پايپ 
الين ها از کشور ترکيه که آب فراوان دارد، انتقال مى دهد. به اين اساس گفته مى توانيم که 
آن  عده از کشورهاى جهان که بارنده گى کافى ندارند، هدف آبيارى زمين هاى زراعتى 

سيستم هاى مختلف آبيارى را تنظيم نموده اند.

شکل61: تصفية آب

هوا دادن

ريگ

پمپ

آب زير زمين

فلتر سرد 
فعال

فلتر ريگ از بين بردن 
ترشى و نمک

پمپ انتقال آب 
نوشيدنى به 
مستهلکين
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ب. تصفية آب
آب چرا و چگونه بايد تصفيه  

شود؟
در جهــان نــه تنهــا کمبــود 
آب مشــکل عمــده اســت؛ 
آن  نادرســت  اســتفادة  بلکه 
نيز مشــکل بــزرگ امروزى 
به حســاب مى آيد که ســبب 

ضايع شدن آب مى گردد.
عالوه بر آن انسان خود سبب 
آلوده گــى آب نيز مى شــود. 
آلوده گى آب شامل تغييرات 
فزيکى، کيمياوى و ميکروبى 
است که انســان نمى تواند در 
آن حالت، به صورت صحيح 

و صحى از آن استفاده کند.
وارد کــــــردن کثافـــات از 
تاسيسات صنعتــى و خانه گى،

ريختن آب فاضلة صنعتى، خانه گى و شــفاخانه ها به آب ها و حرارت ماشين آالت کارخانه ها 
که به آب تحميل مى شــود سبب آلوده شدن و گرم شدن آب مى شود که به زنده جان ها و 
نباتــات دريا ها و جهيل ها ضرر مى رســاند؛ هم چنان ادوية ضد آفات نباتى و کودکيمياوى 

که در زمين هاى زراعتى استعمال مى گردد، باعث آلوده ساختن خاک و آب مى گردد.
بنابر اين آبى که در زراعت، صنعت و امور منازل رهايشى به مصرف مى رسد، بايد آب 
پاک و شيرين باشد و بعد از استعمال آن پيش از اين که به درياها و جهيل ها بريزد، بايد 

تصفية فزيکى و کيمياوى شود.
هم چنان پيش  از آن که از آب روى زمين به صفت آب نوشيدنى استفاده صورت گيرد، 

بايد تصفيه گردد.
در شکل تصفية آب مى بينيد که آب در بعضى منطقه هاى مراحل مختلف تصفيوى را طى 
ايجاد کدام مشکل در محيط زيست جريان  يا بدون  نوشيدن گردد  قابل  تا که  مى نمايد 

نمايد.
به خاطر اين که آب روى زمين بيش از پيش آلوده مى گردد و براى شرکت ها و تصدى هاى 
آب رسانى در سطح جهان مشکل تر و گران تر تمام مى شود که آب پاک و صحى را توليد 

شکل 62: يک نوع آبيارى به شکل آب پاشى که توسط پايپ صورت مى گيرد.
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يا  است  پاک  معموالً  زيرزمينى که  پاک  از آب  منطقه هاى جهان  از  بسيارى  در  نمايند، 

تصفية عادى و معمولى ايجاب مى نمايد براى نوشيدن استفاده مى کنند.

در کشور هاى غرب بيشتر فاضالب بدرفت ها را به شکل رى سايکل )Recycle (دوران 

دوباره داده و تصفيه گاه چند مرحله يى آب را دوباره قابل استفادة همشهريان مى سازد.

                        فعاليت داخل صنف

نقشة پروژه هاى آب را مطالعه نموده، پرسش هاى زير را پاسخ دهيد:
1ـ کدام کشور، بيشترين بندهاى آب را دارد؟ نام ببريد.

2ـ کشور سودان، چند تصفيه خانة آب بحرى دارد و آب کدام بحيره را تصفيه و از آن 
استفاده مى نمايد؟

3ـ باالى درياى نيل و معاونين آن در مجموع چند بند اعمار گرديده و اعمار چند بند ديگر 
پالن شده است؟

4ـ کدام کشورها از آب هاى زيرزمينى استفاده مى نمايند؟

                        سؤال ها

به  دست  زراعتى  زمين هاى  آبيارى  نتيجة  در  جهان  زراعتى  محصوالت  فيصد  چند  1ـ 
مى آيد؟

2ـ آبيارى قطره يى، چرا و چگونه صورت مى گيرد؟ توضيح نماييد.
3ـ آب چگونه آلوده مى شود و تصفية آب آلوده چگونه صورت مى گيرد؟

4ـ چرا از آب بحرها و بحيره ها استفادة کم صورت مى گيرد؟

                         فعاليت خارج از صنف

درس هاى مربوط آب را مطالعه نموده، در بارة اهميت آب، مشکالت آن، کمبود، آلوده گى، 
استفادة نادرست و تصفيه و روش مؤثر استفاده از آن به  طور شفاهى معلومات دهيد.

 

؟
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درس سى و چهارم
2.4 زراعت و روش هاى جديد آن 

انسان ها براى ادامة زنده گى و تهية لوازم مورد نياز خود؛ مانند: غذا، مسکن، لباس، مواد 
سوخت و غيره به محيط طبيعى و منابع موجود آن وابسته  اند که از آن جمله زراعت احتياج 
اولية غذاى انسان ها را تشکيل مى دهد، از همين سبب است که تمام جوامع بشرى به تغيير 
شکل محيط طبيعى و توليد ميپردازند. انسان ها با استفاده از خاک، آب و هواى مناسب 
طبيعى و به کار گرفتن نيروى خود و غيره امکانات؛ مانند: تخم هاى بذرى، کود، سرمايه 
و ابزار و وسايل کشاورزى از زمانه هاى قديم فعاليت زراعتى را به شيوه هاى مختلف ادامه 

مى دهند.
با وجود آن که با اتخاذ روش هاى جديد و پيشرفتة زراعتى و استفاده از وسايل و تخنيک 
پيشرفته  کشورهاى  در  به  خصوص  چشم گيرى  پيشرفت هاى  زراعت  ساحة  در  معاصر، 
رونما گرديده؛ اما با آن هم در حال حاضر بيش از 800 ميليون انسان به سوءتغذى مواجه 

اند و نزديک به دو ميليارد انسان مشکل کمبود مواد غذايى دارند.
انواع  نقشه،  نيستند؛ قسمى که در  نيز در همه جهان يکسان  شيوه ها و سيستم هاى زراعت 
عمدة سيستم هاى زراعت را مى بينيد. ما مى توانيم به طور کلى دو نوع سيستم عمدة زراعتى 

در جهان را از هم مجزا نماييم:
ـ سيستم عنعنوى : در سيستم عنعنوى  يا معيشتى زراعت، بيشتر از نيروى انسانى و وسايل 
ابتدايى استفاده مى شود که کشت نوبتى، نگهدارى گله هاى حيوانى و کشت عنعنوى  برنج 
در منطقه هاى مرطوب جنوب شرق آسيا از انواع آن استند. در اين سيستم اندازة توليدات 

تصويرهاى درس را نگاه کنيد.
روش جديد زراعت در کدام تصوير به اساس کدام عاليم به مشاهده مى رسد؟

زراعت ميکانيزه در کشور هالند

شکل63
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مرفوع  را  خانواده ها  نيازمندى  معموالً  زراعتى  محصوالت  و  بوده  کم  اقتصادى  مفاد  و 
مى سازد. اين نوع زراعت در بيشتر نواحى کشورهاى رو به انکشاف رواج دارد.

ـ سيستم ميکانيزه: در اين سيستم از روش هاى پيشرفتة زراعتى و ابزار جديد مانند: تراکتور، 
کمباين، تخم هاى اصالح شده و کود کيمياوى استفاده مى نمايند. زمين هاى زراعتى معموالً 
وسيع و اندازة توليدات آن بيشتر مى باشد؛ هم چنان توليد مواد زراعتى به  منظور فروش و 

صادرات صورت مى گيرد. 
سيستم يادشده، بيشتر در منطقه ها و کشورهاى پيشرفته و صنعتى ديده مى شود.

به انکشاف و زراعتى در حالت  چون نفوس درکرة زمين، به خصوص در کشورهاى رو  
افزايش است و ضرورت به توليدات بيشتر مواد زراعتى دارد، ايجاب مى نمايد که روش هاى 
جديد زراعتى، همراه با حفاظت محيط زيست باشد، براى زراعت دوام دار کار شود و استفادة 
معقول از خاک و آب صورت گيرد، خاک که براى کشت نباتات از اهميت خاص برخوردار 
است؛ بايد از تخريب و بيکاره شدن آن جلوگيرى صورت گيرد، جلو آلوده ساختن خاک 
گرفته شود، در کشورهاى رو به انکشاف، قطع کردن درختان جنگل که زمينة تخريب خاک 
را مساعد مى سازد، منع گردد، تخنيک آبيارى بهتر شود، غرض تغذية خاک در آن نباتات 

متنوع کشت گردد و بندهاى ذخيره يى و استنادى آب ساخته شود.
استفادة درست صورت گيرد.  از آب  است که  زراعتى همين  از روش هاى جديد  يکى 

شکل64: تصويرى از يک مزرعة اروپا که نمايانگر زراعت پيشرفته و ميکانيزه مى باشد. 
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کشورهايى که محصوالت زراعتى شان متکى به آبيارى است و به کمبود آب مواجه اند، 
تالش مى ورزند تا از آب استفاده مثمر صورت گيرد که مثال خوب آن آبيارى قطره يى 

مى باشد که در درس گذشته با آن آشنا  شديد.
نيز ضرورت است که براى محصوالت زراعتى زمينة خوب  اين  براى پيشرفت زراعت، 
اتحادية  از آن  جمله کشورهاى  پيشرفتة جهان  از کشورهاى  بعضى  باشد.  فروش مساعد 
اروپا به خاطر حماية دهاقين و محصوالت داخلى  شان سياست مشترک زراعتى را اتخاذ 
نموده، به دهاقين و زمينداران کمک هاى مالى و سبسايدى مى دهند و به ورود محصوالت 
زراعتى ممالک رو به انکشاف تعرفه هاى بلند گمرکى وضع مى نمايند و در حقيقت جلو 
رقابت آزاد را مى گيرند. اين سياست آن ها با مخالفت سازمان جهانى تجارت که طرفدار 

تجارت آزاد و بدون قيد و شرط مى باشد رو به رو است.

دايرة قطبي

خط سرطان

خط استوا

خط جدي

0 5000km

مثال:
آستراليا

کينيا

حوزة امازون

برنج در درة گنگا

قهوه در برازيل

گاو در پامپا )آرجنتاين(

کانادا، امريکا و ستپ هاى روسيه

هالند

جنوب ايتاليا

درة نيل

صحراى افريقا

ساحة شکار
نگهدارى حيوانات

کشت نوبتى
کشت معيشتى متمرکز

کشت تخصصى يک 
محصول

نگهدارى حيوانات مزرعه يى )تجارتى(

کشت غله )تجارتى(

کشت مختلط )تجارتى(
کشاورزى مديترانه يى

سيستم آبيارى
زمين هاى نامناسب براى 

کشاورزى

شکل65: انواع عمدة سيستم هاى زراعت در جهان
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                        فعاليت داخل صنف
نقشة انواع سيستم هاى زراعت در جهان را مطالعه نموده، سؤال هاى زير را در گروه هاى 

چهار نفرى جواب دهيد:
به صورت عموم در کدام کشورها رواج  از زراعت است  نوع  نوبتى که يک  1ـ کشت 

دارد؟
2ـ زراعت تجارتى )کشت غله و مختلط( بيشتر در کدام کشورها توسعه يافته است؟

3ـ زمين هاى نامناسب براى زراعت در کدام مناطق جهان موقعيت دارد و به نظر تان چرا 
براى زراعت مناسب نيستند؟

                        سؤال ها
1ـ چند نوع سيستم يا روش زراعتى وجود دارد؟ نام ببريد.

2ـ آبيارى قطره يى، چگونه صورت مى گيرد و هدف آن چه است؟
توضيح  گيرد؟  صورت  استفاده  روش ها  کدام  از  بايد  مثمر  و  دوام دار  زراعت  براى  3ـ 

نماييد.

                        فعاليت خارج صنف
تصويرها، نقشه ها و متن درس را مطالعه نموده، در درس بعدى در بارة آن معلومات شفاهى دهيد.

؟

شکل66: تصويرى از يک مزرعة نباتات صنعتى در شمال فرانسه
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درس سي و پنجم
ميزان توليد انواع محصوالت زراعتى در كشورهاى پيشرفته جهان 

به شکل هاى اين درس توجه کنيد. قسمى که در شکل »الف« مى بينيد در سال 2005 ميالدى 

)628101035( تن گندم در جهان توليد گرديد که )15.0( فيصد آن به کشور چين تعلق 

داشت. بعد از چين به ترتيب کشورهايى، چون: هند )12.5(، اياالت متحدة امريکا )9.1(، 

روسيه )7.5(، فرانسه )5.9(، کانادا )4.1(، آستراليا )3.8(، آلمان )3.8(، پاکستان )3.4( و 

ترکيه )3.3( فيصد گندم جهان را توليد کرده بودند. باقى مانده 32.2 فيصد توليدات گندم 

به کشورهاى ديگر جهان در همان سال تعلق مى گيرد.

به  « توليدات برنج، جوارى، کچالو و گوشت را در جهان  در شکل هاى »ب، ج، د، هـ 

وضاحت مشاهده کرده مى توانيد.

کدام کشورهاى جهان، بيشترين توليدات گندم، برنج و جوارى را در سال 2005 م. داشتند؟
شکل67
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شکل68

شکل69
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شکل70: مناطقى که اقليم مديترانه يى دارند، در پهلوى غله جات، نباتات تاک انگور و درخت زيتون نيز در آنجا به فراوانى ديده مى شوند. 
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                         فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه هاى 4 نفرى زير رهنمايى معلم محترم  شان شکل هاى درس را مطالعه 
نموده، فعاليت زير را انجام دهند و نتيجة فعاليت خويش را در صنف ارايه نمايند.

بيشترين  به اساس شکل )ب(  از کشورهاى جهان در سال 2005 ميالدى  1ـ کدام يکى 
توليدات برنج را داشت و توليدات آن به چند فيصد مى رسيد؟

2ـ با استفاده از شکل هاى همين درس، فيصدى توليدات برنج، جوارى، کچالو و گوشت 
کشورهاى اياالت متحدة امريکا، روسيه، هند، آلمان و فرانسه را مشخص سازيد.

                       سؤال ها
جواب درست سوال ها را در کتابچه هاى تان حلقه کنيد.

1ـ کشورى که در سال 2005 ميالدى در جهان بيشترين توليدات گندم، برنج، کچالو و 
گوشت را دارا بود، عبارت است از:

ب. هند الف. اياالت متحدة امريکا     
د. روسيه ج. چين       

2ـ کشورى که در سال 2005 ميالدى در توليدات گندم و برنج مقام دوم را کسب کرد 
عبارت است از:

ب. هند الف. چين      
د. فرانسه ج. اياالت متحدة امريکا     

3ـ دو کشورى که به تنهايى بيش از پنجاه فيصد جوارى جهان را در سال 2005 ميالدى 
توليد کرده بودند، عبارت اند از:

ب. روسيه و هالند الف. فرانسه و آلمان     
د. اياالت متحدة امريکا  و چين ج. چين و برازيل      

                        فعاليت خارج صنف

بيشترين  بنويسيد که  نام پنج کشور جهان را  با استفاده از شکل هاى درس و غيره منابع، 
کشورها  آن  در  چرا  اين که  بارة  در  تان  نظر  هم چنان  دارند؛  را  جهان  زراعتى  توليدات 
توليدات زيادى زراعتى صورت مى گيرد، در چند سطر بنويسيد و آن را در ساعت بعدى 

بيان نماييد. 

؟
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�tانرژى و اهميت آن در جهان 
�tانواع انرژى 

- برق آبى 
- برق بادى 

- انرژى آفتابى 
- برق هسته يى 
- برق حرارتى 

�tنفت در جهان 
�tگاز طبيعى 

�tزغال سنگ در جهان 
�tتوزيع جغرافيايى منابع انرژى 

خوانيم در اين فصل مي 

فصل پنجم 
انرژى 
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى دانشى زير دست يابند:
�tانواع انرژى مورد استفادة جهان را بدانند.

�tمقدار مصرف انرژى جهان را بدانند.
�tمقدار منابع انرژى جهان را بدانند.

�tتوزيع جغرافيايى منابع انرژى جهانى را بشناسند.

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى مهارتى زير دست يابند:
�tبتوانند انواع انرژى را فهرست کنند.

�tمقدار مصرف انواع انرژى را در سطح جهان توضيح دهند.
�tمقدار منابع انرژى جهانى را بيان کنند.

�tمناطق مهم داراى منابع مهم انرژى را روى نقشه نشان دهند.
 

هدف هاى عمومى فصل پنجم
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درس سى و ششم
1.5 انرژى و اهميت آن در جهان

به  است.   )Energy( انرژى  داراى  باشد،  داشته  را  تحرک  و  کار  قابليت  که  هر چيزى 

عبارت ديگر، قابليت کار کردن را انرژى گويند. وجود انسان انرژى دارد؛ زيرا استعداد 

مثال:  مى شود؛  استعمال  زياد  روزمره،  گفتار  در  انرژى  است.  موجود  آن  در  کار  انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داده مى تواند، براى اين شخص پرانرژى مى گويند، اشياى 

ماحول ما، از خود انرژى دارد. اگر يک گلولة فلزى روى سطح مايل، لول بخورد در مسير 

بى جا  از جايش  و آن  را  دارد، تصادم مى نمايد  قرار  اجسامى که در مجاورت آن  به  راه 

مى سازد که درين حالت گلوله يک کار را انجام داده است؛ پس همه اشيا در صورتى که 

قابليت کار کردن را داشته باشد انرژى دارند، انرژى در حقيقت تحرک و جنبش است 

فعاليت هاى   و  نقل  و  تجارت، حمل  از بخش هاى صنايع،  اين تحرک ساحة وسيعى  که 

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را در بر مى گيرد.

از اين لحاظ انرژى و منابع آن در جهان از اهميت خوب اقتصادى برخوردار است.

از  اند.  نموده   گوناگون  استفاده هاى  آن  از  و  داشته  آشنايى  انرژى  با  گذشته  از  انسان ها 

منازل  نمودن  پز و روشن ساختن و گرم  و  براى پخت  نياز  مورد  انرژى  نور،  و  حرارت 

خويش کار مى گرفتند.

انرژى چه است و از آن چه استفاده مى شود؟

شکل71: تصوير جنراتور هاى بادى در کاليفرنيا که براى توليد انرژى برق از آن ها استفاده مى شود. 
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در قرون وسطى، استفاده از منابع انرژى اهميت بيشترى پيدا کرد؛ زيرا انسان ها از انرژى 

آب و باد، استفاده نموده و آسياب هاى آبى و بادى را به کار انداختند.

بزرگى در  انقالب صنعتى، تحول  از وقوع  بخار و پس  ماشين  اختراع  با  در قرن هژدهم 

صنايع، نصيب بشر گرديد که در اثر آن عوض استفاده از نيروى بازو و دست از ماشين در 

کارخانه  ها استفاده به عمل آمد و استعمال زغال سنگ در صنايع رونق بيشترى کسب نمود. 

اين نيروى محرکه در صنايع، تغييرات گوناگونى به وجود آورد در مدت کوتاهى براى 

ايجاد و تقويت هر نوع فعاليت هاى اقتصادى و صنعتى زمينه را مساعد ساخت.

ارزش  انرژى  و  نمود  انکشاف  به سرعت  گاز  و  نفت  انرژى  منابع  بيستم  قرن  اواسط  در 

بيشترى يافت که اين امر در انکشاف و ايجاد کارخانه ها تاثير قابل مالحظه داشت و بشر از 

انواع انرژى در ساحات مختلف اقتصادى استفاده نمود.

منابع مهم توليد انرژى عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، آب و غيره که در درس هاى 

بعدى در بارة هر يک آن صحبت خواهيم کرد.

                           فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، هر گروه در بارة اهميت انرژى صحبت نموده و نمايندة 
هر گروه نتيجه بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

                       سؤال ها
 

1ـ انرژى چه است و جوامع بشرى به آن چه نياز دارند؟
2ـ منابع مهم انرژى را نام ببريد.

3ـ انرژى در کدام ساحات اهميت زياد دارد؟ معلومات دهيد.

                       فعاليت خارج صنف

اين درس و درس هاى مربوط به انرژى را که پيش از اين در بخش افغانستان داده شده، 
يکبار ديگر مطالعه نموده و به آن آشنا  شويد.

؟
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 درس سى و هفتم
2.5 انواع انرژى  

در درس گذشته در بارة انرژى و اهميت آن در جهان معلومات داده شد؛ در اين درس با 
انواع مختلف انرژى آشنا  مى شويد.

در جهان انواع مختلف انرژى وجود دارد که از يک تعداد آن  انسان ها از سابق استفاده 
نموده اند؛ به ويژه از نيروى آب و باد که مثال خوب آن موجوديت آسياب هاى بادى و 

آبى مى باشد. 
منابع  از  و  دارد  مختلف  انواع  انرژى  نموديد،  مطالعه  نيز  افغانستان  بخش  در  قسمى که 
مختلف مانند آب، باد و آفتاب به دست مى آيد؛ هم چنان انرژى هسته يى و انرژى حرارتى 

نيز وجود دارد.

برق
انرژى برق از منابع مختلف به دست مى آيد که از آن جمله مى توانيم برق آبى، بادى، آفتابى، 

هسته يى و حرارتى را نام ببريم که در بارة هر کدام آن به طور فشرده معلومات مى دهيم:

ـ برق آبى
آب، منبع بزرگ و ارزان توليد برق در جهان به شمار مى رود. امروز بيشتر از نيروى آب 
توسط نصب توربين هاى مولد برق، برق را توليد مى کنند . بيشتر توربين هاى برق در پايين 
بندها قرار دارد و آب را از يک ارتفاع معين باالى توربين، هدايت  نموده، از آن برق توليد 

مى نمايند.

چند نوع  منبع انرژى را مى شناسيد؟

دايرة قطبى

خط سرطان

خط استوا

خط جدى

کانادا

اياالت متحدة امريکا

مکسيکو

کلمبيا

پاراگواى

چيلى

ارجنتاين

برازيل

وينزويال

ناروىسويدن

آلمان
انگلستان
بلجيم

فرانسه

هسپانيه

نايجر

گابون

ناميبيا
افريقاى جنوبى

فنلند
ليتوانى
چک

روسيه
اوکراين

سلواکيا
بلغاريا

هنگرى
اتريش

ايتاليا

سويس ترکيه
پاکستان

ازبکستان

قزاقستان
منگوليا

چين

هنــد
ويتنــام

تايوان
کورياى جنوبى

جاپــان

استراليا

نيوزيالند

برق آبى به ميليارد کيلو وات فى ساعت )KW/h( )2003م(
انرژى اتومى به ميليارد کيلو وات فى ساعت )2003(
نقشة برق آبى و انرژى اتومىمحصوالت يورانيوم به تن )2003(

شکل72



 126

در توليد برق آبى، چند عامل نقش بيشتر دارد:
1ـ فراوانى، دايمى و جارى بودن آب درياها.
2ـ موجوديت نشيب هاى تند در مسير درياها.

3ـ اختالف ارتفاع در مسير دريا ها.
انتقال برق از يک منطقه به منطقة ديگر )از مرکز استحصال تا محل مصرف( به سرعت 

انجام مى گيرد.
عيب و نقص عمدة برق اين  است که، بعد از توليد، قابل ذخيره نمى باشد و همزمان با توليد 

به مصرف مى رسد.
پنج ناحية جهان که نيروى برق آبى بسيار توسعه يافته دارند، عبارت اند از: در اروپا نواحى 
غربى، جنوبى و مرکزى آن. در آسيا جاپان، در قارة امريکا اياالت متحدة امريکا. نواحى 
ديگرى که از اين لحاظ بسيار اهميت دارد، بخشى از روسيه، اروپايى و نواحى کوهستانى 

شرق برازيل مى باشد.
در اروپا، کوه هايى که منبع دايمى برف بارى ها اند؛ مانند: کوه هاى سکانديناوى در شمال، 
آلپ در مرکز و پيرنه در جنوب غرب محل مناسبى براى توليد برق آبى  اند. در آسيا، جاپان 

فيصدى بلند توليد برق را دارا مى باشد.
اياالت متحدة امريکا منبع بزرگ توليد برق آبى نيز مى باشد که از آب درياهاى کلورادو و 
کلمبيا برق را توليد مى کند  و 13 در صد از نيروى برق آبى استفاده مى نمايد. در امريکاى 
شمالى، به ويژه کانادا از آب درياها  برق مورد نياز را تکميل مى نمايند و نخستين کارخانة 

برق آبى آن کشور در »آبشار نياگارا« ساخته شده است.
کانادا، امروز يکى از بزرگترين توليدکننده گان برق آبى جهان است. در روسيه و اوکراين 
دريا ها، محل استقرار صنايع برق آبى اند و دو بند بزرگ مولد برق آبى جهان روى »درياى 

والگا« احداث شده است.
کشورهايى که در اروپا نيروى برق آبى فراوان دارند، از آن جمله ناروى، سويدن و فرانسه 

قابل يادآورى مى باشند.
نيروى برق آبى در اين کشورها به حدى توسعه يافته است که باعث پيشرفت صنعتى آن 
کشور ها شده است. در ايتاليا تمام راه هاى آهن اين کشور به وسيلة نيروى برق آبى »درياى 

پو« در حرکت است.
95 فيصد برق مورد نياز سويدن از نيروگاه برق آبى اين کشور فراهم مى گردد.

ـ برق بادى
امروز با استفاده از جنراتورهاى بادى که توسط باد به حرکت مى افتند، انرژى برق توليد 
مى شود. استفاده از انرژى باد، سريع ترين راه توليد برق است. توربين هاى بادى و وسايل 

مشابه به آن ارزان تر و پرکارتر اند.
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امريکاى شمالى در مقام دوم  از آن  بعد  باد توليد مى شود.  انرژى  از  اروپا  حصة برق 
٢
٣

قرار دارد.  در مجموع اروپا 65% ، امريکاى شمالى 22%، آسيا 12% و ساير قاره ها 1 % 
انرژى برق بادى را توليد مى کنند.

 

)Solar Energy( انرژى آفتاب
به  نور و حرارت  به شکل  انرژى آن  انرژى در کرة زمين است که  بزرگ  منبع  آفتاب، 

زمين مى رسد و از آن نوع انرژى تابشى است که به صورت امواج ارسال مى شود و نور و 

حرارت را توليد مى کند.

انرژى آفتاب را مى توان با استفاده از صفحه ها و آيينه هاى مخصوص، ذخيره کرده و براى 

انرژى  از  استفادة گسترده و هميشه  تاکنون  نمود.  استفاده  از آن  تأمين گرما  و  برق  توليد 

آفتاب صورت نگرفته؛ يعنى زمانى که آفتاب مى تابد مى توان از آن استفاده کرد و هم چنين 

سلول هاى آفتابى هنوز پرمصرف است؛ به همين دليل برق آن در مقايسه با برق توليد شده 

از زغال سنگ، نفت و گاز قيمت تر تمام مى شود.

شکل73: تصوير دستگاه سولر انرژى يا برق آفتابى
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برق هسته يى

برق هسته يى، قدرتى است که در کوچک ترين ذرات جهان، يعنى اتوم ها محبوس شده 

است.

مواد سوخت انرژى هسته يى که در  رياکتورهاى اتمى به کار مى رود، مقدار زيادى انرژى 

را توليد مى کند.

)تشعشعات  اکتيف  راديو  مواد  شدن  آزاد  هسته يى،  انرژى  بزرگ  آسيب هاى  از  يکى 

هسته يى( است. اين مواد مى توانند به هوا، درياها و بحر ها راه يابند و تا هزاران متر پخش 

شوند. حتا مقدار کمى اين مواد مى تواند به آهسته گى به حيات وحش، محصوالت زراعتى، 

حيوانات، مزارع و انسان ها آسيب برساند؛ هم چنان مقدار زياد آن سبب مرگ موجودات 

زنده مى گردد. 

برترى انرژى هسته يى، اين است که با مواد سوخت کم، انرژى نيرومندى توليد مى کند.

مواد سوخت انرژى هسته يى، نسبت به زغال سنگ، نفت و گاز دوام بيشتر دارد. سوخت هاى 

فوسيلى هم سبب گرم شدن زمين مى گردد و هم آلوده گى هاى کيمياوى توليد مى نمايد؛ 

ولى نيروگاه هسته يى به ندرت چنين مشکالت را ايجاد مى کند اما نيروى هسته يى ضايعات 

بيشترى دارد. اين ضايعات مواد و اشياى راديو اکتيف آن قدر خطرناک استند که صدها 

اما هيچ کس  انبار مى شوند؛  و هزاران سال دوام دارد. در حال حاضر ضايعات هسته يى 

نمى داند که چگونه بايد آن  را بى خطر ساخت يا در آينده در چه محل مناسبى مى توان 

آن ها را مدفون کرد.

در حال حاضر کارخانه هاى برق اتومى در کشورهاى پيشرفتة جهان به کار افتاده که از 

آن  جمله اياالت متحدة امريکا مقام اول، فرانسه مقام دوم، جاپان مقام سوم و روسيه مقام 

چهارم را دارند هم چنان کشورهاى ديگرى؛ مانند: انگلستان، کورياى جنوبى، چين، هند، 

آلمان و کانادا نيز داراى کارخانه هاى برق اتومى استند.
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برق حرارتى

برق حرارتى تحول بزرگى در انکشاف و ايجاد کارخانه هاى صنعتى به وجود آورده و 

پيشرفت تازه يى است که نصيب بشر شده است. برق حرارتى از سوختاندن زغال سنگ، 

ديزل، نفت وگاز توليد مى شود. در حال حاضر سهم دستگاه هاى توليد برق حرارتى در 

حال افزايش است. مهم ترين منبع استحصال برق حرارتى را  زغال سنگ، تشکيل مى دهد 

که 50 فيصد برق توليد شده از آن به دست مى آيد.

در دستگاه برق حرارتى، زيادتر از زغال سنگ قيرى يا نرم استفاده مى کنند، به نسبت اين که 

هم ارزان است و هم حرارت زياد توليد مى کند. اگر به يک کيلو و چهارصد و پنجاه گرام 

زغال سنگ تا هفت هزار کالورى حرارت داده شود، يک کيلووات برق توليد مى کند.

تمام کشورهاى جهان از منابعى که در دسترس شان قرار دارد، برق حرارتى توليد مى نمايند؛ 

طــور مثال: در اياالت متحدة امريکا زغال ســنگ 50 فيصد مجموع برق توليدشــده، گاز 

طبيعــى 14 در صــد و 

نفــت 11 در صــد آن 

در  مى کنــد.  توليــد  را 

عربــى  کشــورهـــاى 

سعودى،  عربستان  مانند 

کـــويت، قطـــر، اردن، 

بحرين و غيره بيشتر برق 

حرارتــى را  از احتراق 

مــــواد نفتى به دســت 

مى آورند.

 
                       

شکل74: يک کارخانة توليد برق اتومى
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      فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه هاى مناسب تقسيم شوند،  نقشة برق آبى و انرژى اتومى را مطالعه نموده، 
فعاليت زير را انجام دهند و نمايندة هر گروه نتيجة فعاليت شان را در صنف ارايه نمايد:

1ـ سمبول ها يا عاليمى به رنگ آبى، سفيد و خاکسترى در نقشه، داراى چه مفهوم است؟ 
بنويسيد.

2ـ به اساس معلومات همين نقشه، کدام کشور در جهان بيشترين توليدات برق آبى را دارد 
و توليدات آن در سال 2003 ميالدى به چند ميليارد کيلووات در ساعت مى رسيد؟

3ـ کدام کشور جهان به اساس معلومات همين نقشه، بيشترين توليدات انرژى اتومى را دارد 
و مقدار آن در سال 2003 م. به چند ميليارد کيلووات در ساعت مى رسيد؟

4ـ از روى همين نقشه، نام سه کشور ديگر جهان را که بيشترين توليدات برق آبى و انرژى 
اتومى را دارا مى باشند بنويسيد.

                         سؤال ها

صحيح ترين جواب سوال هاى زير را انتخاب و در کتابچه هاى تان آن را حلقه کنيد:
1ـ کشورى که در توليد برق آبى در جهان مقام اول را  دارد عبارت است از :

ب: کانادا      الف: روسيه  
د: چين ج: برازيل      

2ـ کشورهايى که در توليد برق اتومى مقام هاى اول و دوم را دارند عبارت اند از:
ب: کورياى جنوبى و روسيه الف: انگلستان و چين     

د: جاپان و ناروى ج: اياالت متحدة امريکا و فرانسه    
3ـ تشعشعات هسته يى، چه خطرات و چه ضايعات توليد مى کند؟ در مورد آن معلومات 

دهيد.

                         فعاليت خارج صنف

با استفاده از متن درس، تصويرها و نقشة آن، در بارة انواع انرژى، در درس آينده به طور 
شفاهى به هم صنفان خود معلومات دهيد. 

؟
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درس سى و هشتم
نفت در جهان

شما قسمى که در فصل دوم، بخش افغانستان، در بارة نفت افغانستان و حوزه هاى آن معلومات 

کسب نموديد، در اين فصل در بارة نفت جهان و حوزه هاى آن معلومات کسب خواهيد نمود.

زير  زمان  مرور  به  جيولوجى  دوره هاى  در  که  است  نباتات  و  حيوانات  بقاياى  نفت: 

باعث تشکيل  فشار و حرارت و طول زمان  اثر تخمر،  قرار گرفته، در  طبقات رسوبى 

نفت شده است.

نفت به مفهوم کلى مخلوطى از  هايدروکاربن هاى جامد، مايع و گاز است که بخش زياد 

آن به صورت مايع بوده و شامل  هايدروجن و کاربن به درجه هاى مختلف مى باشد. مواد 

غير خالص چون سلفر و نايتروجن نيز در خود دارد.

نفت در جهان معاصر، از اهميت اقتصادى برخوردار بوده، حرکت موترها، ريل ها، تانک ها 

و هواپيماها به آن وابسته گى دارد. اين نيرو مورد توجه جهانيان قرار گرفته و مقدار توليد 

ساالنة آن رو به افزايش است.

توسعة صنعت نفت در نيمة قرن نزدهم نتيجة افزايش تقاضا براى استعمال آن به صورت 

که صنعت  ميالدى   1910 الى   1900 سال هاى  از  ولى  بود؛  اروپا  در  روشنايى  منبع  يک 

ذخيره هاى نفت در کدام مناطق جهان بيشتر وجود دارد؟

شکل75: تصويرى از يک تصفيه خانة نفت در جنوب فرانسه
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موترسازى در جهان، انکشاف و توسعه يافت و نفت در کشتى هاى صيد ماهى و خطوط 

آهن به کار رفت از آن زمان به بعد، نفت اهميت بيشترى کسب نمود؛ زيرا کشتى هاى نفتى 

مى توانستند تا مدت 53 روز يا بيشتر از آن در بحر اقامت کنند، ازين روبه تعدادکشتى هاى 

به  نفت  مشتقات  از  که  محصوالتى  هم چنان  شده؛  افزوده  جنگى  و  مسافربرى  تجارتى، 

دست مى آيد، در صنعت، حايز اهميت زياد مى باشد.

از همين سبب است که کشورهاى صنعتى به خاطر منافع خويش با يکديگر به رقابت و 

يغما  به  را  ارزشمند  اين ثروت  تا  اند  به جنگ متوصل شده  کشمکش مى پردازند و حتا 

ببرند.

در سال 1990 م. عراق همساية کوچک خود کويت را مورد تجاوز قرار داد، سعى کرد 

تا حوزه هاى نفتى آن را زير کنترول خود در آورد. در جريان جنگ، بسيارى از چاه هاى 

نفتى به آتش کشيده شدند و لکه هاى نفتى وارد آب بحر شد و خسارات زيادى به محيط 

زيست وارد آمد.

تحقيقات جيولوجيکى نشان داده است در جاهايى که نفت و جود دارد در آنجا، چاه هاى 

عميق که گاهى عمق آن به هزاران متر مى رسد، حفر مى نمايند.

نخستين چاهى که در ناحية پنسلوانياى امريکا در سال 1895 م. حفر گرديد، عمق آن 20 

متر بود و روزانه در حدود 4 مترمکعب نفت از آن استخراج مى گرديد، رفته رفته ناحية 

پنسلوانيا به حيث مرکز مهم صنايع جديد نفت تبديل شد؛ ولى چاه هايى که امروز حفر 

مى شود به مراتب عميق تر است، به طور نمونه در ناحية وايومينگ امريکا عمق چاه ها به 

بيش از 6000 متر مى رسد، نفتى که از چاه ها استخراج مى شود، رنگ سياه داشته و قابل 

استفاده نمى باشد؛ ولى بعد از تصفيه، رنگ بنفش را اختيار نموده به آسانى مى سوزد.

منطقه هاى که در آن ذخيره هايى نفت وجود دارد، عبارت اند از:

قطر،  عربى،  متحدة  امارات  کويت،  عراق،  سعودى،  عربستان  چون:  کشورهايى؛  آسيا: 

روسيه، ايران، افغانستان، اندونيزيا و غيره.

در خاور ميانه بزرگ ترين و غنى ترين حوزه هاى نفتى قرار دارد و در حدود 65  فيصد نفت 

جهان را در بر مى گيرد:

عربستان نخستين کشور توليدکننده و بزرگ ترين صادرکنندة نفت در جهان است. ذخيره هاى 

نفت اروپا در کشورهاى بلژيک، انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ناروى و هالند قرار دارد.

از  در عين حال  و  نفت  توليدکننده گان  بزرگ ترين  از  امريکا  متحدة  اياالت  امريکا،  در 
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مصرف کننده گان عمدة آن نيز مى باشد.

قسمت عمدة  نفت از منطقة ساحل خليج مکزيک در ايالت تکزاس، لوييزيانا و االسکا 

استخراج مى شود.

هم چنان مقدار قابل توجه نفت در ايالت هاى کاليفورنيا، اوهايو، اوکالهاما، ارکانزاس و 

مسى سى پى وجود دارد. ذخيره هاى نفت اين ناحيه از غنى ترين ذخيره هاى جهان به شمار 

مى رود.

در امريکاى التين، وينزويال و اکوادور ذخيره هاى بزرگ نفت را دارا مى باشند.

 در افريقا مراکز ذخيره هاى نفت آن در منطقه هاى زير وجود دارد:

ليبيا، الجزاير، نايجيريه وگابون از جملة توليدکننده گان عمدة جهان به حساب مى آيند.

بعد از امريکا، جاپان مهم ترين واردکنندة نفت است که روزانه 4 تا 5 ميليون بشکه نفت 

خريدارى مى نمايد. در ميان کشورهاى اروپاى غربى آلمان، ايتاليا و فرانسه بيش از ديگران 

به  نفت  واردکننده گان  از عمده ترين  اخير  تا سال هاى  نيز  انگلستان،  مى کنند.  وارد  نفت 

شمار مى رفت؛ ولى با استخراج نفت در بحيرة شمال اين کشور، حال خودکفا شده است.

نفــت در جهــان امروز، موارد اســتعمال زيــاد دارد. از محصــوالت نفتــى در تهية الياف 

مصنوعى، توليد البسه، ساختن الستيک مصنوعى، عطر، صابون، رنگ ها، انواع پالستيک، 

صنايع کيمياوى، ماشــين آالت صنعتى و صدها مرکبــات ديگر چون رابر مصنوعى، انواع 

دواهــا، کودهاى مصنوعــى، داروهاى 

شــو  و  شســت  مــواد  و  حشــره کش 

استفـــاده مى شود.

                       
شکل76: حفر چاه نفت
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شاگردان در گروه ها تنظيم گردند و با استفاده از متن درس و شکل، بزرگ ترين توليدکننده گان 
نفت در جهان را يادداشت و در نقشه ها نشان دهند.

                       سؤال ها

1ـ منشأ پيدايش نفت را واضح سازيد.
2ـ چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف يافت؟ علت آن  را توضيح نماييد.

3ـ مرکزهاى مهم توليد نفت قارة آسيا را نام ببريد.
4ـ در امريکاى التين در کدام کشورها، ذخاير نفت وجود دارد؟ نام ببريد.

پاسخ صحيح را در کتابچه هاى تان نوشته و حلقه بکشيد.
1ـ بزرگ ترين صادرکنندة نفت جهان عبارت است از:

ب: عربستان   الف: امارات متحدة عربى     
د: کويت ج: قطر       

2ـ دو کشور افريقا که از جملة توليدکننده گان عمدة نفت جهان مى باشند، عبارت اند از:
ب: ليبيا و نايجيريه  الف: ليبيا و الجزاير    

د: هيچ کدام ج: کانگو     

  فعاليت خارج صنف

در جدول زير نام کشورهاى توليدکنندة نفت را در قاره هاى مختلف در کتابچه هاى تان به 
ترتيب فهرست نموده و در درس آينده ارايه نماييد.

آسيا اروپا افريقا امريکا

اياالت متحدة امريکا

؟
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درس سى  و نهم
ج ـ گاز طبيعى  

گاز هايى که به طور طبيعى در اعماق زمين وجود دارند، بيشتر با نفت مخلوط بوده؛ اما به 

صورت مستقل نيز يافت مى شوند.

اين ماده از فوسيل هاى حيوانات عظيم الجثه که ميليون ها سال قبل، زير طبقات رسوبى، قرار 

گرفته و به اثر فشار و حرارت زياد، بدون هوا و گذشت زمان تغيير  شکل نموده به گاز 

تبديل شده است.

گاز طبيعى، بعد از تصفيه براى مصرف سوخت و توليد حرارت به کار مى رود و همچنين 

به صورت خام در کارخانه هاى پتروشيمى به مواد گوناگونى تبديل مى شود.

به  نفتى واقع گرديده است؟ چنان که  بيشتر در طبقة بااليى ذخيره هاى  منابع گاز طبيعى 

هنگام حفر چاه نفت، در قدم اول به گاز طبيعى و سپس به نفت بر مى خورند.

در منطقه هاى که ذخيره هاى گاز و جود داشته باشد آن  را از مرکز استحصال مستقيم به 

مراکز استهالک و مصرف توسط پايپ الين هاى مخصوص انتقال مى دهند.

گاز را به عنوان منبع خوب توليد انرژى مى شناسند، از آن به حيث يک مادة مهم و باارزش 

ذخيره هاى گاز طبيعى در کدام منطقه هاى جهان وجود دارد؟
شکل77: منظره يى از گاز طبيعى در حالت سوختن
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صنعتى و اقتصادى کار مى گيرند. از اين  رو استفاده از آن در تمام جهان به سرعت افزايش 

مى يابد.

گاز طبيعى، امروز يک مادة مهم حياتى بوده؛ نه تنها براى توليد انرژى حرارتى و روشنايى، 

پخت  و  پز وگرم کردن منازل به کار مى رود؛ بلکه در ساختن مرکبات کيمياوى از آن نيز 

استفاده مى شود.

مرکزهاى مهم توليد گاز در جهان وجود دارد که در زير به طور فشرده مورد بررسى 

قرار مى گيرد:

روسية آسيايى، قطر، عربستان سعودى، امارات متحدة عربى، ايران، افغانستان، ازبکستان و 

ترکمنستان.

بزرگ ترين  دارد.  طبيعى  گاز  توليد  در  مهم  سهم  که  است  کشورى  نخستين  روسيه، 

حوزه هاى گاز طبيعى آن در نواحى درياى والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. روسيه به 

تنهايى 33 در صد گاز طبيعى جهان را به خود اختصاص داده است.

ـ در قارة امريکا اياالت متحدة امريکا و کانادا داراى ذخيره هاى گاز طبيعى مى باشند. اياالت 

متحدة امريکا بزرگ ترين توليد کننده و مصرف  کنندة  گاز طبيعى در جهان به شمار مى رود. 

پايپ لين گاز بين تکزاس و نيويارک طويل ترين و مهم ترين پايپ لين گاز اياالت متحدة 

امريکا مى باشد؛ هم چنان بيشتر از نيم توليدات گاز اياالت متحدة امريکا در مناطق توليدى 

به مصرف مى رسد و متباقى آن در ساير مناطق استفاده مى شود.

ـ در کانادا پايپ لين گاز طبيعى از ناحية البرتا )غرب کانادا( و نواحى مجاور آن به نواحى يى 

که مى توانند از آن استفاده بکنند، کشيده شده است.

پس از امريکا و کانادا، وينزويال بزرگ ترين توليدکنندة گاز طبيعى در قارة امريکا مى باشد؟ 

مگر به دليل اين که مراکز توليدى آن از بازار تجارت فاصلة زياد دارد، مقدار کمى از 

توليدات آن کشور به خارج صادر مى گردد، از متباقى آن در داخل کشور، براى توليد 

فشار در ذخاير نفت کار گرفته مى شود.
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ـ در اروپا، توليدات گاز طبيعى ايتاليا رو به انکشاف است؛ مقدار کم گاز توليدى ايتاليا 

ذريعة پايپ الين به شهر هاى تولوز و بوردو به فرانسه انتقال داده مى شود.

گاز طبيعى فرانسه از ناحية الک )Lacq( در جنوب غرب فرانسه استخراج مى شود. گاز 

قدرت  فوالدى  الين هاى  پايپ  که   دارد  بلند  حرارت  و  سلفر  و  گوگرد  مذکور  ناحية 

مقاومت و حمل آن را ندارد. در چنين مناطق پايپ الين گاز بايد از الياژ مخصوصى ساخته 

شود که مقاومت زياد داشته باشد تا در انتقال گاز، مشکالت ايجاد نکند.

مهم ترين وارد کننده گان گاز طبيعى کشورهايى مانند: ايتاليا، فرانسه، جاپان و ارجنتاين است 

و هم موضوع عمده و قابل اهميت انتقال گاز از خاور  ميانه به اروپاى غربى مى باشند.

اروپاى غربى به مقدار زياد گاز طبيعى نياز دارد و عالقه مند به استفاده از گاز طبيعى نواحى 

اطراف خليج فارس و وينزويال است؛ اما موضوع پيچيده، حمل اين گاز به قيمت ارزان به 

نواحى مصرف کننده است.

از راه بحر به وسيلة کشتى هايى که براى اين کار ساخته شده  اند، گاز طبيعى خاور  ميانه 

پايپ الين هايى  تا  اين  است  اما راه خوب و منطقى آن  اروپا حمل مى کنند،  به طرف  را 

يونان،  ترکيه،  راه  از  را  خاور  ميانه  گاز  مازاد  تا  باشند  داشته  بيشتر  قطر  که  کردند  تهيه 

يوگوسالوى، اتريش و آلمان به اروپاى غربى انتقال دهند. در ضمن، عبور از کشورهاى 

نامبرده، نيازمندى هاى آنان را نيز از لحاظ گاز طبيعى رفع کند؛ البته هنوز کشورهاى اروپايى 

وسايل تهيه و تدارک اين مقدار گاز را ندارند. بر عالوه موافقة الزم بين کشورهايى که 

پايپ الين گاز از آن ها بگذرد، هنوز به آن درجه نرسيده که انجام اين امر سهل و آسان 

باشد.

استقالل رسيده؛  به  تازه  ميان برخى کشورهاى آسيايى  و  توافق هايى  اخير،  در سال هاى 

مانند ترکمنستان و کشورهاى اروپاى غربى به عمل آمد که گاز طبيعى توسط پايپ الين 

به آن کشورها صادر گردد.
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شاگردان در گروه هاى مناسب تقسيم شوند، با استفاده از متن درس و نقشة گاز طبيعى از 
اين درس فعاليت زير را انجام دهند و نتيجة فعاليت خويش را به ديگران نشان دهند:

گروه اول، کشورهاى توليدى گاز طبيعى قارة آسيا را روى نقشه نشان دهند و مقدار توليد 
آن را در سال 2000 م. تحرير نمايند.

نقشه نشان دهند و مقدار  امريکا را روى  قارة  گروه دوم، منطقه هاى توليدى گاز طبيعى 
توليد آن را در سال 2000 م تحرير نمايند.

گروه سوم، منطقه هاى توليدى گاز طبيعى اروپا را روى نقشه نشان دهند و مقدار توليد آن 
را درسال 2000م. تحرير نمايند.

                        سؤال ها
 

جواب صحيح را انتخاب و مشخص نموده، در کتابچه هاى تان بنويسيد.
1ـ طويل ترين پايپ الين گاز طبيعى اياالت متحدة امريکا، بين دو ايالت آن عبارت است 

از:
ب: تکزاس و کليفورنيا  الف: تکزاس و نيويارک    

د: هيچ کدام ج: نيويارک و کلورادو    
2ـ بزرگترين توليدکننده و مصرف کنندة گاز طبيعى جهان عبارت است از:

ب: اياالت متحدة امريکا  الف: روسيه     
د: وينزويال ج: کانادا      

3ـ فيصدى گاز طبيعى يى که روسيه آن را به خود اختصاص داده است عبارت است از:
ب: 33 فيصد   الف: 40 فيصد     

د: هر سه جواب درست است. ج: 50 فيصد     
4ـ مرکزهاى مهم گاز طبيعى آسيا را نام ببريد.

     فعاليت خارج صنف 
درس هاى نفت و گاز جهان را مطالعه نموده، نکات مهم آن را در ساعت درسى آينده به 

هم صنفان خود معلومات دهيد.

؟
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درس چهلم

د. زغال سنگ در جهان  

شما در فصل دوم بخش افغانستان در بارة زغال سنگ افغانستان و حوزه هاى آن معلومات 
حاصل نموديد. در اين درس در بارة زغال سنگ جهان و حوزه هاى آن معلومات به دست 

مى آوريد.
زغال سنگ، بقاياى سنگ شدة درختان است که با تحوالت دوره هاى جيولوجيکى زير 
رسوبات و طبقه هاى خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طوالنى به اثر فشار و حرارت زياد 

از حالت اصلى، تغيير شکل نموده  در نتيجه به زغال سنگ تبديل شده است.
زغال سنگ از منابع بزرگ توليدى انرژى در جهان به شمار مى رود و انسان ها از گذشته ها 
از انرژى آن، استفاده هاى گوناگونى نموده  اند؛ ولى ارزش اقتصادى زغال سنگ از قرن 
هژده به بعد زمانى که انرژى بخار در صنايع رواج يافت بيشتر شد و در صنعت عصر حاضر 

نيز اهميت به سزايى دارد.
زغال سنگ، انواع گوناگون دارد که بعضى از انواع آن  را مورد بحث قرار مى دهيم:

)Anthracite( الف. زغال سنگ خشك يا انتراسيت
اين نوع زغال  سنگ، رنگ سياه مايل به خاکسترى دارد و داراى 87 ـ94 فيصد کاربن 
مى باشد. حرارت زياد توليد مى کند و مقدار دود، بخار و خاکستر آن کم مى باشد. به همين 

سبب از آن در توليد برق و به کار انداختن ماشين ها کار گرفته مى شود.

زغال سنگ در کدام کشورهاى جهان وجود دارد؟

شکل78: ناحية صنعتى رور )Ruhr( آلمان، مرکز صنايع سنگين در اروپا، که سى درصد زغال و بيست در صد 
فوالد اروپا در اين جا توليد مى شود.
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)Bituminous Coal( ب. زغال سنگ قيرى
براى تهية کوک است.  بهترين نوع زغال سنگ  يا زغال سنگ سياه،  زغال  سنگ قيرى 
کوک، زغالى است که بدون دود مى سوزد و حرارت زياد را توليد مى کند. در کشورهاى 
پيشرفته، زغال سنگ قيردار بيش از 50 فيصد ذخيرة زغال سنگ جهان را تشکيل مى دهد 

در صنايع ، مصرف زياد دارد و مقدار کاربن آن در حدود 48 فيصد است.

)Lignite( ج. زغال سنگ نارس يا لگنيت
اين زغال، نسبت به انواع ديگر زغال ، داراى وزن کمتر بوده، بقاياى اشجار و چوب است که  
هنوز به طور کامل به کاربن تبديل نگرديده است. رطوبتش زياد و حرارت آن کم است. اين 
نوع زغال سنگ، خيلى خوب و زود مى سوزد، چون خرمايى يا زردرنگ بوده از اين  رو به 
نام زغال قهوه يى نيز ياد مى شود. در حدود 15 فيصد زغال سنگى که در دنيا استخراج مى شود 

از نوع  لگنيت است.
)Taurbe( د. زغال سنگ تورب

اين نوع زغال سنگ، مشابه به زغال سنگ نارس يا قهوه يى بوده، حرارت آن ناچيز است 
و از نظر عمر، جوان و تازه  معلوم مى شود.

مرکزهاى مهم توليد زغال سنگ جهان قرار زير است:
1ـ اروپا

پولند  و  انگلستان  آلمان،  هالند،  بلژيک،  فرانسه،  شمال  در  اروپا  زغال  سنگ  منابع  تمام 
واقع شده اند. منابع اين نواحى به طور عموم از مدت ها پيش استخراج شده و بيشتر نشانة 
بزرگترين  روسيه  است.  نواحى آشکار گرديده  آن  در  زغال سنگ  تمام شدن رگه هاى 
توليدکنندة زغال  سنگ در جهان به شمار مى رود که ذخيره هاى زغال سنگ آن از حوزة 
کوزنتسک يا کوزباس به دست مى آيد. عالوه بر آن از حوزه هاى ديگرى؛ مانند: کاراگنده 
)شمال جهيل بالکاش( و در نزديکى مسکو از حوزة توال )Tula( نيز زغال سنگ استخراج 

مى شود. 
در آلمان، استخراج زغال سنگ از حوزه هاى رور، لينت و سار به دست مى آيد که حوزة 

رور مهم ترين منطقة زغال سنگ در اروپاى غربى است.
از: حوزة اسکاتلند، حوزة مندلندز،  انگلستان عبارت  اند  حوزه هاى استخراج زغال سنگ 
منبع  بزرگ ترين  انگلستان،  نيوکاستل. زمانى زغال سنگ  حوزه هاى ويلز جنوبى و حوزة 
توليد انرژى براى صنايع جهان به شمار مى رفت؛ ولى در حال حاضر تقاضا براى خريد زغال 
سنگ انگلستان بسيار کمتر شده است؛ زيرا بيشتر کشور ها از معدن هاى خويش بهره بردارى 
مى کنند. استخراج معادن زغال سنگ توسط ماشين در کشورهاى اياالت متحدة امريکا، 
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فرانسه و آلمان نيز صورت مى گيرد؛ از همين سبب معدن هاى انگلستان اهميت قبلى خود 
را از دست داده است.
2ـ امريكاى شمالى

بزرگ  نواحى  امريکا،  در  است.  زياد  بسيار  سنگ،  زغال  معادن  وسعت  منطقه،  اين  در 
زغال وجود دارد؛ اما هنوز در همه منطقه هاى آن استخراج صورت نگرفته است. اياالت 
متحدة امريکا بزرگ ترين ذخيره هاى زغال سنگ جهان را دارا مى باشد و از بزرگ ترين 

کشورهاى صادرکنندة آن نيز مى باشد.
صنايع بزرگ استحصال زغال  سنگ امريکاى شمالى در شهر هاى ذيل قرار گرفته است: 

ويرجينياى غربى، پنسلوانيا، اليناير، کنتاکى، اوهايو، انديانا،کلورادو و غيره.
3ـ آسيا

ذخيره هاى زغال سنگ اين قاره کمتر کشف شده است. آنچه به طور يقين مى توان تعيين کرد، 
معدن هايى ست که در طول خط آهن سراسرى سايبريا و در کوه هاى اين نواحى قرار دارد؛ هم 
چنين در جاپان، شمال ويتنام، چين، هند، ايران و افغانستان نيز معدن هاى زغال سنگ وجود دارد.

از  را تشکيل مى دهد که  استخراج زغال سنگ  بزرگ ترين حوزة  چين، در حال حاضر 
ناحية هوانگهو و جنوب منچوريا استخراج مى شود.

جاپان نيز مقدارى زغال سنگ دارد که در کارخانه هاى ذوب آهن از آن کار مى گيرند.
4ـ منابع زغال سنگ در نيم كرة جنوبى

نيم کرة  در  کنيم  مقايسه  نيم کرة شمالى  با  را  نيم کرة جنوبى  زغال سنگ  معدن هاى  اگر 
جنوبى اين منابع خيلى کمتر است. به طورى که تمام معدن هاى زغال سنگ نيم کرة جنوبى 
تقريباً 5 در صد مجموع زغال سنگ استخراج شدة جهان را تشکيل مى دهد. مهم ترين اين 

منابع زغال سنگ در آستراليا وجود دارد.
هم چنين در جنوب شرقى افريقا و امريکاى جنوبى، به ويژه در کشور چيلى زغال سنگ 
کشف شده است. کشورهاى صادرکنندة زغال سنگ، قبل از جنگ جهاني اول عبارت 
بودند از دو کشور انگلستان و آلمان؛ ولى پس از جنگ جهانى اول تحوالت و انقالباتى 
در بازارهاى صادرکننده گان زغال سنگ رونما گرديد که وضع آن ها را دگرگون ساخت. 
ارقام نشان مى دهد که توليدکننده گان عمده، در اصل زغال سنگ را براى مصرف کشور 
خود استخراج مى نمايند و صادرات زغال سنگ آن ها به درجة دوم قابل اهميت مى باشد. 
طور نمونه اياالت متحدة امريکا زغال خويش را به اروپاى غربى و کانادا صادر مى کند؛ 
هم چنان پولند زغال سنگ خويش را به روسيه، چک و سلواکى، سويدن و ايتاليا صادر 
مى کند. آستراليا قسمت اعظم زغال سنگ را به جاپان و کورياى جنوبى صادر مى کند. 
آلمان زغال سنگ خويش را به برخى از کشورهاى اروپا صادر مى کند. فرانسه مقدار زياد 
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زغال سنگ مورد نياز خويش را ازمنطقه هاى سارو ورور آلمان وارد مى کند.
زغال سنگ، موارد استعمال زياد دارد. در حال حاضر؛ نه تنها از زغال سنگ در فابريکه هاى 
توليد برق، تسخين يا گرم کردن منازل و حرکت ريل ها، بلکه در صنايع کيمياوى؛ مانند: نيلون، 
پالستيک، عطر، دواها و اشياى ترکيبى نيز استفاده مى شود.  محصوالت  درجه  دومى که  از  
آن بـه دست مى آيد؛ مانند: قطران، مواد رنگى، سلفايد، امونيا، نفت مصنوعى، رابر مصنوعى و 

غيره اند.

                         فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند و با استفاده از نقشة زغال سنگ جهان در کتاب درسى 

منطقه هايى را که در آن ذخيره هاى زغال سنگ وجود دارد، روى نقشه نشان دهند.
گروه اول، منطقه هاى زغال سنگ آسيا را نام گرفته و روى نقشه نشان دهند.

گروه دوم، منطقه هاى اروپا را که در آن منابع زغال سنگ وجود دارد، روى نقشه نشان دهند.
گروه سوم، منطقه هاى بزرگ استحصال زغال سنگ را که در امريکاى شمالى وجود دارد 

روى نقشه نشان دهند.

                        سؤال ها
جواب درست را در کتابچه هاى تان حلقه کنيد.

1ـ بزرگ ترين توليدکنندة انرژى زغال سنگ در جهان عبارت است از:
د. هند ج. جاپان   ب. روسيه   الف. امريکا  

2ـ صادرکننده گان زغال سنگ قبل از جنگ جهانى اول، عبارت بودند از:
د. روسيه و کانادا ب. فرانسه و آلمان     ج. سويدن و ايتاليا  الف. انگلستان و آلمان 

3ـ دو کشورى که آستراليا زغال سنگ خويش را به آن ها صادر مى کند، عبارت اند از:
الف. پولند و ايتاليا      ب. جاپان و کورياى جنوبى    ج. روسيه و اياالت متحدة 

امريکا  د. سويدن و چک
4ـ حوزه هاى زغال سنگ المان را نام گرفته، بگوييد کدام حوزة آن اهميت بيشترى دارد.

5ـ زغال سنگ کوک نسبت به انواع ديگر زغال سنگ چه برترى دارد؟ توضيح نماييد.
6ـ موارد استعمال زغال سنگ را توضيح نماييد.

7ـ در حال حاضر، چين، زغال سنگ خويش را از کدام مناطق کشور خويش به دست مى آورد؟

     فعاليت خارج صنف
با استفاده از متن درس راجع به حوزه ها و مراکز مهم زغال سنگ جهان در ساعت درسى 

آينده به هم صنفان خود معلومات دهيد.

؟
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درس چهل و يكم
3.5 ـ توزيع جغرافيايى منابع انرژى  

منابع انرژى در تمام جهان هماهنگ و يکسان وجود ندارد؛ بلکه به صورت پراگنده در نقاط 
مختلف جهان يافت مى شود.

در بسيارى از مناطق جهان، منابع سرشار انرژى وجود دارد که انسان ها از گذشته ها از اين 
منابع استفاده هاى گوناگونى نموده  اند. کشورهايى که بدون منابع انرژى  اند، مى توانند مواد 

مورد نياز خويش را از کشورهاى ديگر وارد نمايند.
منابع انرژى؛ مانند: زغال سنگ، نفت، گاز و آب به صورت پراگنده در جهان وجود دارد.

ذخيره هاى زغال سنگ به طور پراگنده در جهان و بعضى منطقه هاى قاره هاى اروپا، آسيا، 
بلژيک،  فرانسه،  اروپا درکشور هاى  از آن جمله در  دارد که  قرار  نيم کرة جنوبى  و  امريکا 

هالند، آلمان و پولند ذخيره هاى زغال سنگ وجود دارد.
ـ در آسيا در کشورهايى؛ مانند: جاپان، شمال ويتنام، چين، هند، ايران و همچنين در طول خط 

سايبريا و کوه هاى آن ذخيره هاى زغال سنگ يافت مى شود.
فيصد   5 صرف  بوده،  کمتر  شمالى  نيم کرة  به  نسبت  جنوبى  نيم کرة  در  سنگ  زغال  منابع 

مجموع زغال استخراج شدة جهان را تشکيل مى دهد.
هم چنان در قاره هاى ديگرى؛ مانند: آستراليا، جنوب شرق افريقا و امريکاى جنوبى، به ويژه 

چيلى، زغال سنگ کشف شده است.
اياالت  امريکا، منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد؛  اياالت متحدة  امريکاى شمالى و  در 

منابع انرژى در کدام منطقه هاى جهان تمرکز يافته اند؟

شکل 79: معادن نفت در جهان

ميدانها يا ذخاير نفتى
تصفيه خانه هاى عمده
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متحدة امريکا از عمده ترين توليدکننده گان زغال سنگ است.
نفت در اروپا در کشورهاى بلژيک، انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا و هالند وجود دارد.

امارت متحدة  ايران، عربستان سعودى،  ميانه، عراق،  نفت در روسيه، شرق  منابع  ـ درآسيا 
عربى، قطر و کويت بيشتر تمرکز يافته است.

ـ در قارة امريکا، اياالت متحدة امريکا يکى از کشورهاى عمدة توليدکنندة نفت در جهان 
است؛ اما با وجود آن هم تقريباً نيمى از مصرف خود را از خارج وارد مى نمايد.

مکسيکو، نيز از جملة توليدکننده گان نفت است که بخش زياد توليدات خود را صادر مى کند.
دو  هر  که  دارد  نفت وجود  منابع  اکوادور  و  وينزويال  در کشورهاى  جنوبى  امريکاى  در 

کشور از لحاظ صادرات نفت اهميت بيشترى دارد.
به  تازه  کشورهاى  برخى  و  روسيه  ويژه  به  آسيا  در  جهان:  در  جغرافيايى گاز  توزيع 
با  نيز  ايران  جهان  اند.  در  گاز  بيشتر  ذخيره هاى  داراى  ترکمنستان  مانند:  رسيده؛  استقالل 

داشتن منابع گاز طبيعى از غنى ترين کشورهاى دنيا به شمار مى رود.
در قارة امريکا در کانادا و اياالت متحدة امريکا مقدار زياد گاز طبيعى توليد مى شود. اياالت 
متحدة امريکا بزرگترين توليدکننده و مصرف کنندة گاز طبيعى جهان به شمار مى رود. کشورهاى 
صادر کنندة نفت داراى ذخيره هاى گاز نيز استند. وينزويال بزرگ ترين توليدکنندة گاز طبيعى در 

جهان مى باشد.
توزيع جغرافيايى آب در جهان: 

شکل80: تصوير يک تصفيه خانة نفت

 پنج ناحيه يى که نيروى برق آبى بسيار
توسعه يافته يى دارند عبارت اند از:

ـ اروپا، نواحى غربى، جنوبى و مرکزى  
 آن.

ـ قارة امريکا، اياالت متحدة امريکا.
ـ در آسيا، جاپان 

ـ نواحى ديگرى که از اين لحاظ اهميت   
و  اروپايى  روسية  قسمت  دارد؛  زياد 

نواحى کوهستانى شرق برازيل است.
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  فعاليت داخل صنف
 شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند. 

زغال  ذخيره هاى  آن  در  که  منطقه هايى  و  زغال سنگ جهان  توزيع جغرافيايى  اول:  گروه 
سنگ وجود دارد را روى نقشه نشان دهند.

گروپ دوم: توزيع جغرافيايى نفت در جهان و منطقه هاى که  در آن ذخيره هاى نفت وجود 
دارد را روى نقشه نشان دهند.

گروپ سوم: توزيع جغرافيايى گاز و کشورهايى که در آن هاى بيشترين ذخيره هاى گاز و 
جود دارد روى نقشه نشان دهند.

گروه چهارم: نواحى يى از جهان را که نيروى برق آبى در آن ها توسعه يافته، روى نقشه نشان دهند.
؟ سؤال ها

جواب هاى صحيح را در کتابچه هاى تان حلقه کنيد:
1ـ در آسيا، نخستين کشور توليد کننده و صادر کنندة نفت در جهان عبارت است از.

د. عربستان سعودى ج. عراق   ب. ايران   الف. قطر  
2ـ در امريکاى جنوبى دو کشور توليدکنندة نفت عبارت است از:

ب. کانادا و اياالت متحدة امريکا  الف. وينزويال و اکوادور  
ج. مکسيکو و برازيل   د. هيچ کدام

3ـ نواحى اروپايى را نام بگيريد که در آن نيروى برق آبى فراوانى وجود دارد.
4ـ در آسيا کدام منطقه هاى از منابع گاز طبيعى غنى مى باشند؟ نام ببريد.

5ـ منابع زغال سنگ اروپا در کدام کشورها قرار دارد؟ نام بگيريد.

 فعاليت خارج صنف
از روى متن درس، جدول زير را که در آن منابع مختلف انرژى در جهان توزيع شده است، 

در کتابچه هاى  تان خانه پرى نماييد.

آستراليا امريکا افريقا آسيا اروپا کشورها

 فرانسه ، بلژيک، هالند، آلمان، انگلستان،
پولند

زغال سنگ

نفت

گاز

آب
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى دانشى زير دست يابند:

�tاهميت معادن را در اقتصاد جهان بدانند.
�tبا شيوه هاى مدرن استخراج معادن، آشنا  شوند. 

�tاهميت اقتصادى صنايع را بدانند.
�tصنايع عمدة جهان را بشناسند.

�tعوامل مؤثر در انکشاف صنايع را بدانند.

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به هدف هاى مهارتى زير دست يابند:

�tاهميت اقتصادى معادن را در سطح جهان بيان کنند.
�tشيوه هاى مدرن استخراج معادن را توضيح دهند.

�tبتوانند اهميت اقتصادى صنايع را بيان کنند.
�tصنايع عمدة جهان و نقش اقتصادى آن ها را بيان نمايند.

�tعوامل عمدة انکشاف صنايع را توضيح دهند.

هدف هاى عمومى فصل ششم

�tمعادن و اهميت آن در جهان 
�tشيوه هاى استخراج معادن 

�tصنايع، اهميت و انواع آن در جهان 
- امريکاى شمالى 

- اروپا 

- شرق و جنوب شرق آسيا 

در اين فصل مي خوانيم

فصل ششم 
معادن و صنايع 

- انواع صنايع 

- صنايع خفيف 

- صنايع سنگين 

�tعوامل مؤثر در انکشاف صنعتى
- عوامل طبيعى
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درس چهل و دوم
1.6 معادن و اهميت آن در جهان  

شما در بخش افغانستان در بارة معدن ها و اهميت آن معلومات کسب نموديد. در اين درس 

نيز با معدن ها و اهميت آن در سطح جهان آشنا  مى شويد. 

معدن ها نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام کشورهاى جهان براى آسايش جوامع بشرى و 

پيشرفت اقتصادى  شان از ارزش خاص برخوردار است.

کشورهاى پيشرفتة جهان به پيمانة وسيع از انواع مختلف مواد معدنى؛ مانند: مواد سوخت، 

مواد ساختمانى، منرال ها، انواع فلزات و غيره استفادة مثمرى نموده  اند که در بارة بعضى 

از آن ها بحث مى نماييم:

*از جملة مواد معدنى يى که زنده گى انسان ها را تغيير داده و در رشد اقتصادى و اجتماعى 

جوامع بشرى قابل اهميت است، مواد سوخت مى باشد که عبارت اند از: نفت، گاز و زغال 

سنگ.

نفت خام، هيچ وقت به شکل خام مورد استفاده قرار نمى گيرد؛ اما در تأسيسات پترولى و 

کيمياوى تصفيه مى شود و از آن مواد سوخت و اقسام مواد مصنوعى مى سازند.

گاز، نيز مادة مهم سوخت است که به شکل مايع و گاز در معادن وجود دارد. گاز مايع 

مردم جهان از کدام انواع مواد معدنى استفاده مى کنند؟

دايرة قطبى

خط سرطان

خط استوا

خط جدى

کانادا

اياالت متحدة امريکا

کلمبيا

آلمان

انگلستان

هسپانيه

افريقاى جنوبى

استونى
پولند روسيه

چک

بلغاريا
رومانيا

يونان

سيرويا

ترکيه

قزاقستان

چين

هنــد
تايلند

کورياى شمالى

استراليا

اندونيزيا

توليدات زغال سنگ به مليون متر يک تن )2004 ( م
توليدات زغال قهوه يى )ليگنت( به ميليون متريک تن )2004(م

حمل و نقل زغال سنگ )2004(م

يى )ليگنت( زغال سنگ و زغال قهوه 

شکل81
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بيشتر در طبقة فوقانى نفت وجود دارد و از آن استفادة زياد صورت مى گيرد.

زغال سنگ نيز منبع ديگر انرژى و نوعى از مواد سوخت است که در جهان از آن به پيمانة 

وسيع استفاده صورت مى گيرد.

تنها در  نه  از آن  انرژى در جهان شمرده مى شود،  منابع بزرگ توليد  از  زغال سنگ که 

کارهاى  غيره  و  ريل ها  حرکت  خانه ها،  نمودن  گرم  يا  تسخين  برق،  توليد  فابريکه هاى 

ضرورى استفاده به عمل مى آيد؛ بلکه در صنايع کيمياوى؛ مانند: توليد نيلون، پالستيک و 

غيره اشياى ترکيبى نيز استعمال مى شود. کشورهايى که در آن ها توليد زياد زغال سنگ 

صورت مى گيرد و داراى ذخيره هاى بزرگ  اند، در نقشه اين ها را به وضاحت مشاهده و 

مطالعه کرده مى توانيد.

يک نوع ديگرى از مواد سوخت که بعضى از کشورهاى پيشرفتة جهان توانسته  اند از آن 

استفادة مثمرى کنند، عبارت از مواد سوخت هسته يى مى باشد که از آن به اثر عکس العمل 

کيمياوى نه، بلکه به اثر عکس العمل هسته يى  انرژى حاصل مى گردد که مثال خوب آن 

 را يورانيم و پلوتونيم تشکيل مى دهد.

بايد افزود که مواد سوخت، يکى از منابع مهم توليد انرژى است و از انرژى مى توانيم براى 

حرارت، روشنايى و قوة محرکه استفاده نماييم.

*فلزات بخش ديگرى از مواد معدنى است که شما با انواع آن در بخش افغانستان نيز آشنا  

شديد.

وقتى که وسايل ابتدايى جاى خود را براى وسايل و آالت فلزى گذاشت، انسان به ميدان 

تمدن گام نهاد. به اين معنا، وقتى که انسان به اهميت، استحکام، مقاومت و تغيير شکل دادن 

فلز پى برد با استفاده از آن در صنعت کشتى سازى، تعميرات و ساختن وسايل و سامان آالت 

جنگى و آالت صيد و شکار توان خود را براى تسلط بر طبيعت چند برابر ساخت و بعد 

از انقالب صنعتى از آن به پيمانة وسيع استفاده صورت گرفت. در حقيقت صنعت فلزات 

باعث انکشاف صنايع ديگر گرديد. قابل يادآوري است که انکشاف فعاليت هاى اقتصادى، 

تجارت، تخنيک و غيره تا حدى زياد با استفاده ، انکشاف و پيشرفت صنايع فلزى مربوط 

مى باشد؛ هم چنان از جملة فلزات، آهن و المونيم ارزش خاص دارد. انسان ها از زمانه هاى 

قديم از آهن استفاده کرده و از آن وسايل مورد ضرورت خويش را مى ساختند.
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مس، نيز از زمانه هاى قديم مورد استعمال بوده است؛ همين طور فلزات قيمتى؛ مانند: طال 

و نقره نيز اهميت خاص دارد.

در عصر حاضر از فلزات، به ويژه از آهن استفادة زياد صورت مى گيرد و در کوره هاى 

ذوب فلزات، توسط حرارت بسيار زياد، آن  را ذوب مى نمايند و از آن مواد فلزى به شمول 

فوالد مى سازند.

 

شکل82 : تصوير مراحل مختلف تشکيل زغال سنگ

باتالقهاى کاربن دار

 چگونه گى تشکيل
زغال سنگ

 تشکيل    لگنيت يا    زغال
 نارس بر اثر    وارد آمدِن

   فشار   شديد   بر الية
زغال خام

 تشکيل اليه يا رگة
زغال سنگ

تشکيل زغال خام بر اثر پوسيدن نباتات

زغال نارس
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؟

                          فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه ها تنظيم گردند و نقشة زغال سنگ نارس را مطالعه نموده، سؤال هاى 

زير را جواب گويند:

1ـ چين در سال 2004 ميالدى چند ميليون تن  متر توليدات زغال سنگ داشت؟

2ـ بعد از چين کدام کشور در همين سال توليدات بيشتر زغال سنگ را داشت؟

3ـ نام هاى سه کشور ديگرى که به ترتيب، توليدات بيشتر زغال سنگ را دارند کدام ها  

اند؟

4ـ در جهان به اساس همين نقشه ها کدام کشور در سال متذکره، بيشترين حاصالت زغال 

سنگ قهوه يى لگنيت را به دست آورده بود؟

                         سؤال ها

1ـ چند نوع مواد معدنى را مى شناسيد؟ از آن ها نام ببريد.

2ـ فلزات در بلندبردن سطح زنده گى مردم و رشد اقتصادى کشورها از چه اهميتى برخوردار 

است؟ بيان نماييد.

3ـ مواد سوخت از آن جمله نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهان چه اهميت دارد؟ 

توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف

اين درس و درس معادن و اهميت آن را در بخش افغانستان مطالعه نموده، شباهت ها، تفاوت ها 

و نکات مهم آن ها  را در چند سطر نوشته و در درس بعدى در صنف بيان نماييد.
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درس چهل و سوم 

2.6 شيوه هاى استخراج معادن  

وضعيت  ذخاير،  تجمع  ارزش،  مقدار،  و  اندازه  با  معدنى  مواد  از  استفاده  و  استخراج 
جيولوجيکى و موقعيت جغرافيايى آن ها ارتباط مستقيم دارد.

هم چنان عوامل سياسى، اجتماعى و اقتصادى کشورها در استخراج آن نيز مؤثر  اند.
و  تجسس  از  مى پيمايد،  را  مختلف  مراحل  معدنى  مواد  استخراج  و  استفاده  مجموع  در 
مطالعات جيولوجيکى گرفته تا تثبيت ذخاير، کميت، کيفيت و ارزش بايد کار صورت 
گيرد. برمه کارى، حفر کردن و جمع آورى مواد توسط ماشين، استخدام پرسونل مسلکى 
و کارگر ماهر، سرمايه گذارى، بازاريابى، مساعد نمودن راه هاى مواصالتى و ترانسپورت 

همه و  همه براى استخراج معادن ضرور است.
به طور نمونه: در استخراج و استحصال نفت، نخست با استفاده از علم جيولوجى )زمين شناسى( 
مناطق داراى نفت را شناسايى و تشخيص مى نمايند و در جاهايى که مادة مذکور موجود 
به هزاران متر مى رسد حفر مى گردد. مثًال در  باشد چاه هاى عميق که گاهى عمق آن ها 
ايالت کليفورنياى اياالت متحدة امريکا، چاه هايى به عمق 4500 متر و در رومانيا به عمق 

1200 متر حفر گرديده است.
قيمت تمام شد نفت نيز رابطة مستقيم به عمق چاه، برمه کارى و فشار غرض استخراج آن 
از چاه ها دارد. در حوزه هايى که نفت به شکل طبيعى با فشار گازهاى موجود يا نفوذ آب 

در ذخاير، خود به خود بيرون مى شود قيمت تمام شد آن بسيار کم مى باشد.
کار استخراج و استحصال نفت در کشورهاى مختلف متفاوت مى باشد؛ به طور نمونه در 

کدام عوامل در استخراج معادن نقش دارند؟

شکل83: تصويرى از بزرگ ترين معدن طال در جهان که در پاپوا نيوگينى موقعيت دارد.
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اياالت متحدة امريکا از هر چاه روزانه به طور اوسط 13 بيرل نفت، در شرق ميانه 5300 در 
وينزويال 240 و در کانادا 46 بيرل نفت به دست مى آيد. براى اين که نفت خام و ناخالص 
به نفت خالص و تصفيه شده تبديل شود، بايد مراحل مختلف صنعتى را در تصفيه خانه هاى 

نفت بپيمايد.
به همين گونه استخراج تمام مواد معدنى مراحل مختلف را مى پيمايد و به شيوه هاى مختلف 

صورت مى گيرد.
ما مى توانيم که از يک مثال ديگرى در بارة استخراج زغال سنگ  نيز ياد آورى نماييم :

در برخى از کشورها، مانند اياالت متحدة امريکا و چين ذخاير زغال سنگ در طبقة تحتانى 
زمين واقع است، طورى که يک طبقه روى طبقة ديگرى قرار گرفته است و اين طبقات در 
بعضى جاها به شکل شکسته و نامنظم به نظر مى رسد که طبعاًٌ استخراج آن تاحدى مصارف 
از  ايجاب مى نمايد. در حالى که در سکاتلند طبقات زغال، ضخامت و طول آن  را  زياد 

شرايط خوب برخوردار است.
به  استخراج زغال سنگ چاه ها و دهليز ها حفر مى گردد که گاهى عمق آن  براى  بيشتر 
2000 متر مى رسد. در چاه ها و دهليزهاى مذکور کارگران  وسايل کار را به واسطة لفت به 
طبقات مختلف معادن انتقال مى دهند و ذريعة همين لفت ها زغال سنگ را از چاه ها بيرون 

مى کنند.

                           فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه هاى مختلف تنظيم گردند و زير رهنمايى معلم در بارة عواملى که در 
نمايند و  معادن بحث  استخراج  بارة شيوه هاى  دارند و هم چنان در  تاثير  معادن  استخراج 

نمايندة هر گروه نتيجة بحث خويش را به هم صنفان خود ارايه نمايد.

                       سؤال ها

دارد؟  ارتباط  به کدام چيزها  و  شرايط  به چگونه  معدنى  مواد  از  استفاده  و  استخراج  1ـ 
توضيح نماييد.

2ـ استخراج مواد معدنى بايد کدام مراحل را بپيمايد؟ بيان نماييد.

                        فعاليت خارج صنف

در بارة شيوه هاى استخراج معادن با استفاده از متن و تصويرهاى درس و غيره منابع، نظر 
تان  را بنويسيد و در درس بعدى در صنف ارايه نماييد.

؟
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درس چهل و چهارم
انواع صنايع و اهميت آن در جهان   

طورى که در بخش افغانستان نيز مطالعه نموديد، صنعت، يک فعاليت توليدى است غرض 
ساختن اموال و اشيا از مواد خام يا اوليه که در کارخانه ها تغيير شکل مى يابند و به اجناس 

و اشياى مورد استفاده تبديل مى شوند.
اهميت صنايع در اين اســت که شــکل مواد اوليه و خام را تغييــر داده مفيديت، کيفيت و 
ارزش آن هــا را باال مى برد. آن  عده از کشــورهاى جهان که بعــد از انقالب صنعتى براى 

انکشاف و رشد صنايع خويش کار کرده  اند، امروز کشورهاى پيشرفت جهان  اند.
به صورت کل براى اجراى 
يک فعاليــت صنعتى بايد 
شــرايط و امکانــات زير 

فراهم گردد:
مـواد اوليه، انرژى، وسايل 
نقــل، خطــوط  و  حمــل 
مواصالتــى، زمين، نيروى 
کار، سرمايه، بازار  مصرف 

و فناورى يا مهارت ها.
و  محصــوالت  هم چنــان 
کاالهــاى توليد شــده که 
بيشتر بعد از صنعتى شدن 

چند نوع صنايع را مى شناسيد و نواحى عمدة صنعتى جهان در کجا موقعيت دارد؟

شکل85: تصويرى از صنعت طياره سازى در اياالت متحدة امريکا

عدم موجوديت احصائيه

خط جدى
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فيصدى نفوسى که در صنايع و معادن 
مصروف کار اند )2001 ( ميالدى

شکل84: نقشة کار در صنايع
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در اختيار انســان قرار مى گيرد، عبارت 
 اند از:

موتر، طياره، کشــتى، تلويزيون، کاغذ، 
روغن، تکه و ده ها نوع از اقالم ديگر.

قسمى که در نقشه مى بينيد منطقه هاى مهم 
صنعتى جهان کــه در آنجا تجمع صنايع 
بسيار زياد است، عبارت  اند از: امريکاى 
شمالى، اروپا، شرق و جنوب شرق آسيا. 
منطقه هاى يادشــده از نظر کمى و کيفى 
کاالهاى بيشــتر صنعتــى مختلف جهان 
را تأمين مى کننــد که ما در اينجا به طور 

فشرده آن  را معرفى مى نماييم :
ـ امريکايــى شــمالى: نواحــى صنعتــى 
امريکاى شــمالى در دوکشــور اياالت 
متحدة امريکا و کانــادا وجود دارد که 
ناحيــة صنعتى ايــاالت متحــدة امريکا 
 قســمى که در نقشــه نيــز مى بينيــد در 
شــمال شــرق آن از کوه هاى آپالش تا 
جهيل هاى پنج گانه گسترش يافته است.

- اروپا: مهم ترين نواحى صنعتى اروپا در 
غرب اين قــاره قرار دارد. ناحية رور در 
کشور آلمان و نواحى صنعتى کشورهاى 
انگلستان، فرانسه و شمال ايتاليا از نواحى 

مهم صنعتى اروپا به شمار مى آيند.
- شــرق وجنوب شــرق آســيا: کشور 
جاپــان مهم ترين ناحيــة صنعتى در اين 
بخش جهــان اســت. کمربنــد صنعتى 
جاپــان در بخش توکيو ـ کيوشــو قرار 
دارد. هم چنــان هانگ کانــگ، ماليزيا، 

تايوان، کورياى جنوبى و سنگاپور در دو دهة اخير به رشد قابل مالحظه يى در زمينة صنعت 
دســت يافته و به صادرکننده گان کاالهاى صنعتى تبديل شــده که اموال و اجناس خويش 
را به ســاير مناطق جهان صادر مى نمايند. بايد تذکر داد که در صنعتى شــدن اين کشورها 

سرمايه گذارى هاى کشورهاى خارجى، به ويژه جاپان نقش دارد.

شکل86: پخته: از محصول زمين تا به محصول صنعتى شدة نهايى
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انواع صنايع
به صورت کل مى توانيم صنايع را به دو بخش، يعنى صنايع خفيف و صنايع سنگين تقسيم 

نماييم.
صنايع خفيف: عبارت از صنايعى است که اساس آن معموالً به محصوالت نيمه صنعتى و 
اجزاى آن استوار است و توليدات نهايى آن که به دست مى آيد به طور مستقيم به بازار 
فروش انتقال مى گردد. نمونة خوب آن  را صنايع مواد غذايى، نساجى و لباس، چرم و غيره 

تشکيل مى دهند. 

يا معدنى چون زغال سنگ،  صنايع سنگين: در صنايع سنگين از مقدار زياد مواد زمينى 
فلزات و نفت خام کار مى گيرند. اين گونه صنايع بيشتر به توليدات نيمه صنعتى مى پردازند 
که بعداً شرکت هاى ديگر از آن مواد نهايى صنعتى مى سازند. مثال خوب صنايع سنگين را 

کارخانه هاى فوالد، صنايع نفتى و کيمياوى تشکيل مى دهد.
عالوه بر اين مى توانيم از انواع مختلف صنايع نام ببريم که شامل صنايع خفيف و صنايع 

سنگين مى شود؛ به طور مثال:
*صنايع نفت، زغال سنگ و غيره * صنايع مواد غذايى   

* صنايع محصوالت کيمياوى * صنايع نساجى و لباس   
* صنايع محصوالت رابر و غيره * صنايع چرم    

* صنايع شيشه سازى، سمنت و غيره * صنايع چوب و محصوالت مربوط آن 
* صنايع فلزات * صنايع کاغذ و محصوالت مربوط آن 

* صنايع موترسازى، طياره سازى، * صنايع ماشين آالت و سامان آالت 
* صنايع وسايل برقى       کشتى سازى وغيره.

* صنايع موبل وغيره

شکل87: انواع توليدات اياالت متحدة امريکا که به مقدار زياد در آن کشور توليد مى گردد.
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شهر سالت ليک

سانفرانسسکو

الس انجلس

دنور

گندم
پنبه
جوارى
سبزيجات/ ميوه جات
تنباکو

صنايع موتر سازى
کشتى سازى
صنايع طياره سازى
صنايع وسايل برقى
ناحية صنعتى
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                        فعاليت داخل صنف

شاگردان درگروه هاى دو نفرى کار کنند و با استفاده از متن، تصويرها و نقشه هاى درس 
سؤال هاى زير را جواب گويند:

1ـ نقشة )کار در سکتور صنعت( را مطالعه نموده، واضح سازيد که: 
افريقاى  ايتاليا، هسپانيه، مراکش، کشور  اتريش،  الف. در سال 2001 ميالدى در آلمان، 

جنوبى و جاپان چند فيصد مردم در سکتور صنعت و معادن کار مى کردند؟
ب.  از روى همين نقشه در همان سال در افغانستان چند فيصد مردم در بخش صنعت و 

معادن مصروف کار بودند؟
ج. به اساس همين نقشه در روسيه، مکسيکو و ارجنتاين چند فيصد مردم در سکتور صنعت 

و معادن کار مى کردند؟
2ـ نقشة محصوالت اياالت متحدة امريکا را مطالعه نماييد و سؤال هاى زير را اگر صحيح 

باشد به حرف )ص( و اگر غلط باشد به حرف )غ( در کتابچه هاى تان نشانى کنيد:
الف. در اياالت متحدة امريکا هفت کارخانة طياره سازى وجود دارد. )      (

گرديده  احداث  متذکره  کشور  سواحل  در  کشتى سازى  صنعت  کارخانه هاى  تمام  ب. 
است. )         (

ج. در اياالت متحدة امريکا پنج کارخانة موترسازى وجود دارد. )         (

                       سؤال ها

1ـ اهميت صنايع را توضيح نماييد.
2ـ صنايع سبک با کدام نوع صنايع است؟ با يک مثال آن را توضيح دهيد.

3ـ صنايع ثقيل کدام نوع صنايع را مى گويند؟ يک مثال آن  را نيز ارايه نماييد.
 

                        فعاليت خارج صنف
ارتباط دارند، در کتابچه هاى تان وصل  با هم  از مثال داده شده جمله هاى که  با استفاده 

نماييد:
الف. ماشين خياطى 1. صنايع مواد غذايى    

ب. تابليت پاراستامول 2. صنايع نساجى و لباس    
ج. شکر 3. صنايع فلزات     

د. بوت چرمى 4. صنايع کاغذ و محصوالت مربوطة آن  
هـ . کتاب درسى 5. صنايع کيمياوى    

و. کوچ سالون 6. صنايع ماشين آالت    
ز. پيراهن 7. صنايع چرم     

ح. سيخ گول 8. صنايع موبل     

؟
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درس چهل و پنجم
3.6 عوامل مؤثر در انكشاف صنعتى  

مختلف  محصوالت  از  صنايع  مى بينيد،  درس  اين  و  گذشته  درس  تصاوير  در  قسمى که 
زراعتى، حيوانى و معدنى محصوالت گوناگون و باکيفيت صنعتى را مى سازند. در اين اواخر 

در عرصة صنعت به سبب انکشاف تکنالوجى انکشاف و رشد سريع صورت گرفته است.
عوامل زيادى وجود دارد  که در ايجاد و انکشاف صنايع تأثير دارد و پيش از اين که يک 
کارخانه يا فابريکه ايجاد گردد، بايد صاحب يا مالک آن اين عوامل را مورد بررسى قرار 
دهد تا بتواند براى کارخانة خويش مکان مناسب را انتخاب نمايد و از انکشاف بعدى آن 

مطمئن گردد.

کدام عوامل در ايجاد و انکشاف صنايع تأثير دارند؟

 ۱٥٤ 

!"#$% &#'()* + ,#-"* ., /012 32*45  

  

  

  

  6789:                       ;/'<  
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شکل88: تصويرى از ساحل خليج مکسيکو که به نام ساحل صنايع کيمياوى نيز شهرت دارد. 



 158

قسمى که در شکل مى بينيد، عواملى که در تعيين محل و انکشاف صنايع، مؤثر  اند به دو 
بخش عمده تقسيم مى گردند و عبارت  اند از : عوامل طبيعى و عوامل بشرى.

1ـ عوامل طبيعى: از جملة عوامل طبيعى که در ايجاد و انکشاف صنايع نقش دارند، 
مواد اوليه، انرژى و زمين قابل اهميت است که به طور فشرده توضيح مى گردد:

* مواد اوليه: براى تأسيس صنايع و انکشاف بعدى آن مواد اوليه اهميت خاص دارد؛ اما 
مؤثريت آن در انتخاب محل يک فابريکه مى باشد، زيرا صنايعى که در گذشته بيشتر در 
نزديکى منابع و مواد اوليه احداث مى شد، امروز بنابر پيشرفت وسايل حمل و نقل، نزديک 

بودن آن به مواد اوليه چندان الزامى نيست.
هنوز برخى از صنايع، مانند صنايع ذوب فلزات به دليل وزن سنگين مواد اولية آن و صنايع 

غذايى به دليل زود فاسد شدن مواد اوليه در نزديکى معادن و مزارع ايجاد مى گردد.
* انرژى: عنصر ديگرى که در ايجاد و انکشاف صنايع نقش اساسى دارد. عبارت از انرژى 
است. پيش از اين يک تعداد از مؤسسات صنعتى در مکان هايى که به زغال سنگ يا آب 
جارى دسترسى داشتند، ايجاد مى شدند؛ مانند صنايع پارچه بافى در النکشاير و يورکشاير 
انگلستان؛ سپس به تدريج جاى زغال سنگ را که وزن زياد داشت و ايجاب مصارف حمل 
و نقل بيشتر را مى کرد، انرژى نفت وگاز گرفت؛ هم چنان انرژى برق که يکى از مهم ترين 
انواع انرژى است، سهولت ها را در انتخاب محل مناسب براى صنايع به وجود آورد؛ زيرا 

انتقال آن تا کارخانه ها به مسافة دوردست امکان پذير است.
بــراى تأســيس يک  * زميــن: 
کارخانه بايد زمين وجود داشــته 
باشد. کارخانه هاى اوليه را بيشتر 
در زمين هاى کم وسعت و مسطح 
مى ســاختند؛ اما با انکشــاف و 
بزرگ شدن کارخانه ها و افزايش 
تعداد آن ها نياز به زمين هاى وسيع 

و هموار بيشتر شد.
انتخاب محل يــک فابريکه  در 
بهتر اســت که از زمين هاى غير 
قابل کشــت که معموالً ارزان تر 

است، استفاده شود.
2ـ عوامـل بشـرى: نيــروى 
کار، ســرمايه، بــازار فروش و 
حمل و نقل عوامل بشــرى اند 

شکل89: تصويرى از يک فابريکة گوشت.کــه در مکان يابى و انکشــاف 
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صنايع مؤثر  اند و به طور فشرده در مورد هر يک آن بحث مى نماييم:

 * نيروى كار: طبيعى است که نيروى کار يکى از عوامل مهم انکشاف صنعت و زمينة 

و  کارگران(  )تعداد  از جهت کميت  يعنى  دو جهت،  از  و  مى باشد  براى صنايع  مناسب 

بيشترى  اهميت  کارگران  تعداد  گذشته،  در  دارد.  اهميت  تخصص(  و  )مهارت  کيفيت 

و   مى شود  کم تر  روز  به  روز  کارگران،  به  نياز  صنايع  ماشينى شدن  با  امروز  اما  داشت؛ 

مهارت و تخصص اهميت بيشترى پيدا مى کند.

* سرمايه: براى ايجاد يک کارخانه بايد سرمايه و پول کافى جهت خريد زمين، ماشين آالت، 

مواد اوليه، دســتمزد کارگران و ســاير مصارف وجود داشته باشــد. در گذشته بيشتر افراد 

به طور شــخصى براى ايجاد کارخانه اقدام مى کردند؛ اما امروز بانک ها و دولت ها به افراد 

قرضه مى دهند و سرماية مورد نياز آن ها را فراهم مى کنند.

* بازار فروش: بازار فروش نيز از عوامل مهم ايجاد و انکشــاف صنايع به حســاب مى آيد. 

مناطق مختلف از نظر اندازة درآمدها، قيمت اموال، حجم فروشات و هم چنان تقاضا براى 

اجناس و اموال از يک ديگر 

تفــاوت دارند. کشــورهاى 

صنعتى مى  کوشند تا بازارهاى 

بيشترى براى فروش توليدات 

پيدا کنند و منفعت بيشــترى 

را به دست بياورند. از همين 

جهــت اســت کــه مالکين 

صنايع جهت جلب و جذب 

بــه  مشــتريان و دسترســى 

تبليغات  از  بازار هاى فروش 

و اعالنات گستردة تجارتى 

استفاده مى نمايند.

* حمل  و  نقـل: تأمين مواد 

اوليه براى مؤسسات صنعتى 

و رساندن مواد توليد شده به 

بازار فروش بــدون راه هاى 
شکل90: تصوير موترسازى در شهر دترويت اياالت متحدة امريکا. در اين شهر 

کارخانه هاى بزرگ موترسازى مانند فورد و جنرال وجود دارد.
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مواصالتى و وسايل حمل و نقل ناممکن 

اســت و در ايجاد و انکشاف صنايع از 

ارزش خاص برخوردار است. قسمى که 

پيش از اين نيز به آن اشاره شد، انتخاب 

وســايل حمل و نقــل وزن اموال، طول 

مســافه، ارزش، خســارة امــوال و غيره 

ارتباط دارد.

                        فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه هاى مناسب تنظيم گردند و زير رهنمايى معلم محترم شان در بارة آن  
عده از عوامل طبيعى و بشرى که در انکشاف صنعت مؤثر  اند، بحث نمايند و نمايندة هر 

گروه نتيجة بحث خويش را در صنف ارايه نمايد.

                       سؤال ها
1ـ کدام عوامل طبيعى در انتخاب مکان يک فابريکه و انکشاف صنعتى تأثير دارد؟ تأثيرات 

آن را با اراية يک مثال توضيح نماييد.
2ـ نقش عوامل بشرى مانند نيروى کار، سرمايه، بازار فروش و حمل و نقل را در انکشاف 

صنايع توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف
در صورت امکان با مسؤول و يا مالک يک فابريکه، مصاحبه نماييد و در بارة پرسش هاى 

زير معلومات جمع آورى، تحليل و ارزيابى نموده آن  را در صنف ارايه نماييد:
1ـ موقعيت فابريکه به اساس کدام عوامل تعيين کننده، انتخاب گرديده است؟

2ـ مواد اولية آن در کجا تهيه مى شود و انتقال آن چگونه صورت مى گيرد؟
3ـ سرمايه و نيروى کار آن چگونه فراهم گرديده است؟

4ـ اجناس توليد شده در کجا به فروش مى رسد و تسهيالت حمل و نقل آن چگونه است؟
5ـ آيا از کار فابريکة تان راضى استيد؟ علل رضايت يا  نارضايتى تان را روشن سازيد.

؟

شکل91: تصوير وادى سيليکان در کليفورنيا که صنايع سبک بيشتر دارد.  
 مانند صنايع برقى 
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�tتجارت جهانى و اهميت آن 
�tتجارت جهانى يا بين المللى

- حجم مبادالت تجارتى 

- مناطق آزاد تجارتى و مفهوم آن 

- توزيع مناطق تجارتى

�tسازمان تجارت جهانى 
�tتوريزم و اهميت جهانى آن 

- مناطق و کشور هاى مهم توريستى در جهان

- انواع حمل و نقل 

- رقابت ها 

در اين فصل مي خوانيم

 فصل هفتم 
تجارت و توريزم 
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از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير دست يابند:

اهميت تجارت جهانى را بدانند. �t
مسير هاى مهم تجارت کاالها را در سطح جهان بشناسند. �t

مناطق آزاد تجارى را بشناسند. �t
با سازمان جهانى تجارت و کارکردهاى آن آشنا  شوند. �t

سياحت )توريزم( و اهميت جهانى آن  را بدانند. �t
مناطق وکشورهاى مهم توريستى را بشناسند. �t

با روش هاى جذب توريست  آشنا  شوند. �t
حمل و نقل و وسايل مدرن آن را در سطح جهان بشناسند. �t

از شاگردان انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى زير دست يابند:

اهميت تجارت جهانى را بيان کنند. �t
بتوانند مسيرهاى تجارت را در جهان مشخص کنند. �t

مناطق آزاد تجارى را معرفى کنند. �t
سازمان جهانى تجارت و کارکردهاى آن  را بيان کنند. �t

اهميت اقتصادى سياحت را بيان کنند. �t
مناطق و کشورهاى مهم سياحتى جهان را معرفى کنند. �t

روش هاى عمدة جذب توريست ها را توضيح دهند. �t
از نقشه هاى فصل، استفادة درست کنند. �t

هدف هاى عمومى فصل هفتم
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درس چهل و ششم

1،7 تجارت جهانى و اهميت آن

شما به مفهوم تجارت در بخش افغانستان آشنا  شديد. قسمى که گفتيم تجارت عبارت از تبادلة 
اشيا و خدمات است که ميان دو طرف )افراد، گروه ها و ممالک( صورت مى گيرد. در عصر 

حاضر معامالت تجارتى بيشتر در مقابل پرداخت پول جريان دارد.
به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال حايز اهميت است:

1ـ تقسيم مواد در جهان:   بعضى از کشورها مثل جاپان مواد خام بسيار کم دارند و بايد آن 
 را از ديگر کشورهاى جهان وارد نمايند.

2ـ نزديك بودن: طور نمونه، تجارت افغانستان زيادتر با کشورهاى نزديک و همسايه صورت 
مى گيرد.

3ـ قابليت دسترسى: راه ها و مواصالت بهتر سبب افزايش دسترسى به يک منطقه مى گردد. 
به طور نمونه، بعد از ساختن تونل زير آب بين فرانسه و انگلستان انتقال اموال تجارتى بعد از 

سال 1995م. افزايش پيدا کرد.
مبادله  يافته  انکشاف  کشورهاى  ميان  تجارتى  محصوالت  بيشترين  انكشاف:  سطح  درجة  4ـ 

مى گردند.

اموال و محصوالتى که در تجارت جهان نقش دارند، بيشتر به سه کتگورى تقسيم مى شوند:
t مواد اوليه: اين يک نوع از محصوالت است که صنعتى نشده و آن  را مواد خام نيز مى گويند؛ 

مانند پخته که در شکل آن  را مى بينيد.
صنعتى: مواد اوليه که باالى آن کار صورت گرفته و شکل و کيفيت آن تغيير  �tمواد نيمه 

تجارت جهانى در بلند بردن سطح زنده گى مردم جهان چه نقشى دارد؟

شکل92: چين به علت مزد کم کارگر و بازار بزرگ فروش توانسته است بسيارى نماينده گى هاى شرکت هاى بين المللى 
را به خود جلب کند. 
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کرده است؛ مانند تکه که از پخته ساخته شده است.
�tمحصول نهايى: مواد يا محصوالتى که تمام مراحل توليدى و صنعتى را طى نموده اند؛ مانند 

دستمال هايى که از تکه ساخته شده و در شکل آن  را مى بينيد.
چون در قرن بيست و يکم انتقال اموال و محصوالت بيش از پيش ساده تر و ارزان تر صورت 
مى گيرد، تجارت ميان کشورهاى مختلف جهان نيز اهميت بيشتر را کسب نموده که اين در 

ذات خود يک شکل مهم جهانى شدن يا )Globalization( گلوباليزيشن مى باشد.
جهانى شدن يا گلوباليزيشن باعث پيشرفت تجارت جهانى و هم چنان سبب ازدياد جريان  ترانسپورت 
و حمل و نقل از طرف آسيا به طرف اروپا گرديده است. در سال هاى اخير تجارت جهانى بسيار 

فعال شده، به ويژه تجارت ميان آسيا و جهان غرب بسيار انکشاف يافته است.
قسمى که در شکل نيز مى بينيد تجارت آسيا در آينده نيز با جهان غرب بسيار زياد خواهد شد. 
چون مزد کارگران حال در آسيا به نسبت اروپا بسيار کم است، از همين سبب نماينده گى ها و 
شعبات بيشتر شرکت هاى اروپايى در ممالک آسيايى فعاليت مى نمايند و محصوالت صنعتى شده 
از آسيا به جهان غرب به ويژه اروپا سرازير مى شوند. اروپاى شرقى نيز در حالت رشد اقتصادى 
و تجارتى مى باشد و صادرات زيادى را از کشورهاى آسيا جلب خواهد کرد. با وجود آن که 
تجارت جهانى باعث رفع نيازمندى هاى مردم و پيشرفت اقتصادى ممالک مى گردد و در بلند بردن 

سطح زنده گى مردم از اهميت خاص برخوردار است؛ اما سبب مشکالت نيز مى گردد.
يکى از اين مشکالت آلوده ساختن محيط زيست توسط ترانسپورت است. ازدياد ترانسپورت 
به طور روزافزون محيط زيست را متأثر مى سازد و سبب تغيير اقليم، تراکم و ازدحام ترافيک 

و باعث ايجاد صداها و آواز هاى دلخراش مى گردد.
به هر صورت گفته مى توانيم که تجارت در تقويت اقتصاد افراد و جوامع بسيار ارزنده است 
و يکى  از ارکان بسيار مهم سکتور سومى يا خدمات مى باشد. در جهان امروز کشورهايى که 

نفوس بيشتر آن ها در شغل خدمات مصروف اند، داراى سطح زنده گى بلند نيز استند.
 

                        فعاليت داخل صنف
متن درس را خاموشانه مطالعه نماييد و نقاط مشکل را غرض توضيح با معلم تان مطرح کنيد.

                         سؤال ها
1ـ جهانى شدن يا گلوباليزيشن با تجارت چه رابطه دارد؟ توضيح نماييد.

2ـ اهميت تجارت جهانى را در چه مى بينيد؟
3ـ به نظر  تان کدام کشورها بيشتر در تجارت جهانى سهم دارند؟

                         فعاليت خارج صنف
در بارة تجارت جهانى و اهميت آن با استفاده از منابع مختلف يک مقالة يک صفحه يى بنويسيد.

؟
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درس چهل و  هفتم

المللى 2.7 تجارت جهانى يا بين 
الف. حجم مبادالت تجارتى

بيشترين محصوالت تجارتى ميان کشورهاى انکشاف يافته مبادله و حمل و نقل مى گردد. 
مى گويند به هر پيمانه که يک منطقه انکشاف يافته و پيشرفته باشد به همان اندازه نقش آن 

در تجارت جهانى و ترانسپورت وسيع تر است.
قسمى که در صفحة بعد مى بينيد )20( فيصد کشورهاى ثروتمند جهان )75( فيصد عايدات 
جهان، )85( فيصد صادرات  و )75( فيصد لين تيلفون را دارا مى باشند. در حالى که 20 
فيصد کشورهاى فقير جهان تنها يک فيصد عايدات جهان، يک فيصد صادرات جهان و 
)1.5( فيصد لين تيلفون را در اختيار خود دارند. کشورهاى فقير جهان درگذشته تنها از 
صادرات مواد خام، پول به دست مى آوردند و کشورهاى ثروتمند محصوالت نهايى يا 
به طور کل صنعتى شده را به فروش مى رسانند که اين کار به نقص کشورهاى فقير بوده، 
به دست مى آيد. در حال حاضر کشورهاى رو  بسيار کم  از فروش مواد خام  پول  زيرا 
به انکشاف نيز مى کوشند که تعداد محصوالت صادراتى را بيشتر سازند و به يک تعداد 
زيادى از کشورهاى روبه انکشاف محصوالت صنعتى؛ مانند: لباس، وسايل برقى و غيره را 
صادر نمايند، هم چنان کشورهاى رو به انکشاف تالش مى ورزند که مواد خام را در کشور 

خودشان صنعتى نمايند و سپس آن  را صادر کنند.

به نقشه ها و شکل هاى درس توجه کنيد.
کدام ممالک و مناطق جهان در تجارت بين المللى سهم بيشتر دارند؟

II نقشة کار مشترک

نام )مخفف( - سال تأسيس
بازار مشترک امريکاى مرکزى )CACM(- 1960م

سازمان براى رشد و کار مشترک اقتصادى )OECD( -1961م

سازمان براى کار مشترک اقتصادى )ECO( - 1985م
جامعة اقتصادى افريقاى غربى )ECOWAS( - 1975م

جامعة انکشافى افريقاى جنوبى )SADC( - 1979م

 )LAIA( اتحادية همکارى امريکاى التين
-1980م

کار مشترک اقتصادى آسيا-پاسفيک 
)APEC( 1989م

خط جدى

خط استوا

خط سرطان
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سهم 20 فيصد کشور هاى 
فقير ...

سهم 20 فيصد کشور هاى 
ثروتمند ...

در اقتصاد جهان...

در صادرات جهان...

لين هاى تيلفون...

شکل 94: سهم کشور هاى ثروتمند و فقير در اقتصاد جهان، صادرات جهان و 
لين تيلفون
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شکل 95: بازار کنف در بنگله ديش

شکل96



 168

                        فعاليت داخل صنف

و  نمايند  مطالعه  دقت  به  را  درس  نقشة  گردند؛  تقسيم  مناسب  گروه هاى  به  شاگردان 
فعاليت هاى ذيل را انجام دهند:

1ـ در توليد و تجارت برنج کدام دو منطقة جهان بيشتر سهم دارند و توليد مجموعى برنج 
در اين دو منطقه در سال 2005 ميالدى به چند ميليون تن مى رسيد؟

2ـ کدام دو منطقه در سال 2005 ميالدى توليدات مساوى و برابر گندم را داشتند و تجارت 
آن ها از طريق راه هاى آبى ميان کدام مناطق صورت گرفته است؟

3ـ کدام دو منطقه در همين سال بيشترين محصوالت ماهى را داشتند و مقدار آن چقدر 
بود؟

به  جهان  قارة  فقير ترين  خوراکه،  مواد  توليدات  نگاه  از  جهان  قارة  کدام  تان  نظر  به  4ـ 
حساب مى آيد و علت آن چه خواهد بود؟

                         سؤال ها

1ـ کشورهاى فقير يا رو به انکشاف جهان درگذشته بيشتر چگونه مواد و محصوالت را 
صادر مى کردند؟

2ـ به نظر تان کدام کشورهاى ثروتمند جهان در تجارت، سهم زياد دارند؟
3ـ صادرات کدام نوع محصوالت، مفاد بيشتر دارد؟ مواد خام يا مواد صنعتى شده؟ توضيح 

نماييد.

                        فعاليت خارج صنف

متن و نقشه هاى اين درس را مطالعه نماييد و نکات مهم آن  را حفظ نموده، اگر مشکل يا 
سؤالى داشته باشيد آن  را در ساعت بعدى با معلم  تان مطرح نماييد. 

؟



 169

درس چهل و هشتم
ب. مناطق آزاد تجارتى و مفهوم آن  

در نقشه هاى I و II )کار مشترک( کدام سازمان ها و اتحاديه هاى اقتصادى به مشاهد مى رسد؟

ممالک و مناطقى که در آن ها تجارت آزاد صورت مى گيرد و سياست تجارتى بازار آزاد را در 
پيش گرفته اند، مفهوم مناطق آزاد تجارتى را افاده مى کند؛ اما در حقيقت تجارت آزاد، تجارت 
و داد و ستدى است که بدون هيچ گونه محدوديت انجام مى شود. تجارت داخلى کشورها بيشتر 
به طور آزاد انجام مى شود؛ ولى تجارت بين المللى دچار محدوديت هايى؛ مانند ماليات گمرکى، 

مقررات سرحدى و غيره مى شود.
نظرية تجارت آزاد به اين اصل استوار است که مقررات سياسى و غير طبيعى تجارت و داد و ستد 
بين مناطق مختلف جهان را محدود نکند، رقابت آزاد وجود داشته باشد و هر منطقه يا ناحيه در 
تهية آن کاال و اموال تخصص پيدا کند که بتواند آن  را ارزان تر و بهتر از ساير مناطق تهيه کند. 
به اين ترتيب يک نوع تقسيم يا انتخاب طبيعى مناطق توليد به وجود مى آيد و مصرف کننده گان 

مى توانند کاالهاى  مورد نياز خود را ارزان تر و بهتر به دست بياورند.
اما کشورهاى جهان به خاطر حمايت صنايع ملى و توليدات داخلى خويش سياست تجارتى، مالى 

و گمرکى خاص خود را دارند.
در بعضى از مناطق جهان مانند اتحادية اروپا تجارت ميان اعضاى اين اتحاديه بدون محدوديت هاى 

گمرکى و سرحدى صورت مى گيرد.
ج. توزيع مناطق تجارتى

قســمى که قبًال نيز تذکر به عمل آمد در قرن بيســتم حمل و نقل اموال تجارتى آســان تر و 
ارزان تر گرديد؛ هم چنان بعضى از کشــورهاى جهان اکنون در ســازمان ها و اتحاديه هاى 
تجارتى کار مشــترک را انجام مى دهند و موانعى راکه در راه رشد تجارت وجود دارد، از 
بين مى برند. تجارت در تمام جهان اهميت زياد را کســب مى کند و تقريباً همة کشورهاى 

نام )مختصر( - سال تأسيس - 1985
اتحادية اروپا )E4( - 1957م
)E4( داراى روابط بها( ACP کشور هاى
1960 -  )QPEC( سازمان کشور هاى صادر کنندة نفت
1985 - )SAARC(  اتحادية آسياى جنوبى براى همکارى منطقوى
1989 - ) 4AM( اتحادية مغرب عربى

 1994 -)NAFTA( موافقتنامة تجارت آزاد امريکايى شمالى

G8 کشور هاى

)I( شکل 97: نقشة کار مشترک
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ســهيم  تجــارت  در  جهــان 
مى گردند؛ اما سهم يک تعداد 
از ممالــک جهــان در تجارت 
بين المللى بيشــتر اســت که از 
آن  جملــه کشــورهاى اروپاى 
غربى، امريکاى شــمالى، شرق 
و جنوب شرق آسيا، کشورهاى 
خليــج فارس، اتحاد شــوروى 
ســابق و اروپــاى شــرقى قابل 
يادآورى استند که بزرگ ترين 
و مهم تريــن مناطــق تجارتــى 

جهان را تشکيل مى دهند.

                
               فعاليت داخل صنف

و  نمايند  مطالعه  را  تجارتى  ترافيک  نقشة  گردند،  تنظيم  مناسب  گروه هاى  به  شاگردان 
وظايف زير را انجام داده، نتيجة کار خويش را با هم صنفان خود در ميان گذارند.

1ـ در نقشه، چند منطقة مهم تجارتى را مى بينيد؟ نام هاى آن  را فهرست کنيد.
2ـ در کدام مناطق در سال 2003 م. بيشترين رقم ترافيک تجارتى ديده مى شود و به چند 

ميليارد يورو مى رسد؟
 3ـ بين کدام مناطق بيشترين اموال تجارتى در همين سال حمل و نقل گرديده و ارزش 

مجموعى آن تقريباً به چند ميليارد يورو مى رسد؟
نموده،  مقايسه  بين المللى  را در تجارت  افريقايى  4ـ سهم کشورهاى خليج و کشورهاى 

تفاوت آن  را واضح سازيد؟

                        سؤال ها
1ـ نام چند منطقة مهم تجارتى را بگوييد.

2ـ ميان کدام مناطق جهان بيشترين مقدار اموال تجارتى حمل و نقل مى گردد؟
3ـ چرا مناطق پيشرفتة جهان در تجارت بين المللى نقش مهم را ايفا مى نمايند؟

    
                        فعاليت خارج صنف

اتحاديه هاى  و  سازمان ها  نماييد،  مطالعه  را  درس  اين    II و   I مشترک(  )کار  نقشه هاى 
افغانستان عضو کدام  بنويسيد که  با کشورهاى آن فهرست کنيد و هم چنان  اقتصادى را 

سازمان اقتصادى مى باشد.

؟

آسياى جنوبى 
شرقى 2116

امريکاى شمالى
1173

اروپاى شرقى و اتحاد شوروى سابق
236

اروپاى غربى
3572

ممالک خليج
346

افريقا
206

امريکاى جنوبى
245

ارقام مجموعى ترافيک تجارتى به 
ميليارد يورو )2003 ميالدى(

جريان تجارتى بين مناطق به 
ميليارد يورو

در داخل زون خويش
با ساير مناطق

سهم در ترافيک تجارتى
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4000
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200

شکل 98: نقشة ترافيک تجارتى



 171

درس  چهل و نهم 

د ـ سازمان تجارت جهانى

سازمان تجارت جهانى )WTO: World Trade Organization ( در اول جنورى سال 
1995م.  تأسيس شده و د فتر مرکزى آن در ژنيو موقعيت دارد. قبل از ايجاد سازمان تجارت جهانى 
)WTO( ، توافق نامة ديگرى وجود  داشت به نام توافقنامة عمومى تجارتى و تعرفـــه هاى گمرکى 
)General Agreement on Tari!s and Trade GATT( که در سال 1947 م. 

در ژنيو توسط 23 عضو امضا شده بود؛ سپس سازمان تجارت جهانى جاى آن  را گرفت.
وظايف سازمان تجارت جهانى عبارت است از: انکشاف تجارت جهانى، حل معضالت 
تجارتى و از بين بردن موانع تجارتى. اين سازمان با داشتن 149 عضو رسمى و 30 عضو 
افتخارى توانسته است در سال 2002 م. از 95% تجارت جهانى نماينده گى کند. سازمان 
تجارت جهانى بيست ماه بعد از تأسيس آن 122 عضو داشت که در سال 2007 م. تعداد 

اعضاى آن به 150 کشور رسيد.
مفکورة اساسى سازمان تجارت جهانى اين است که تجارت جهانى يگانه راه بهتر و سريع 

پيشرفت و آبادى جهان است و بايد تمام موانع از راه تجارت جهانى برداشته شوند.
در سازمان تجارت جهانى نه تنها در رابطه به تجارت اموال و اشيا مذاکرات و توافقات 
صورت مى گيرد؛ بلکه به ارتباط خدمات تجارتى و غيره حقوق ملکيتى نيز مى تواند مباحثه 

و موافقه صورت گيرد. 

چرا جهانيان براى تأسيس سازمان تجارت جهانى ضرورت احساس کردند؟

)WTO( سازمان تجارت جهانى

اعضا جلب ممالک غرض همکارى و شموليت در سازمان

)تأسيس در اول جنورى 1995(
عضويت در سازمان از زمان تأسيس آن

بعداً عضو شدند

مذاکرات فعال در 2005 م

نبودن مذاکرات فعال در 2003 و 2004

مذاکرات براى مدت زمان بيشتر از 3 سال و يا 

عدم موجوديت مذاکرات

بايد مذاکرات آغاز گردد

عدم موجوديت همکارى 

)WTO( رسمى با
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در ساختار داخلى سازمان تجارت جهانى، اعضاى اين سازمان براى آزادى و سهولت هاى 
تجارت جهانى تصميم مى گيرند که بايد باالى همه اعضا يکسان تطبيق گردد.

در پهلوى دفتر مرکزى اين سازمان که در ژنيو موقعيت دارد، شوراى ديگرى به نام شوراى 
تشکيل  عضو  کشورهاى  نماينده گان  و  سفيران  از  که   )General Council( عمومى 
 Goods( اموال  مانند شوراى  نيز  اين چند گروه کارى  بر  افزون  دارد.  فعاليت  گرديده 
علمى  ملکيت هاى  شوراى  و   )Services Council( خدمات   شوراى   ،)Council
بيشتر  استند و  فعاليت و مذاکرات  )Intellectual Property Council( هميشه در 
براى کنفرانس وزيران اين سازمان که در هر دو سال يک  مرتبه داير مى گردد، آماده گى 

مى گيرند.
انتقادهايى هم باالى سازمان تجارت جهانى وجود دارد و آن اين که در بعضى موارد فيصله 
ها به نفع همه اعضا نمى باشد؛ به  ويژه کشورهاى رو به انکشاف به مشکل مى توانند براى 

فروش اموال شان در بازارهاى کشورهاى پيشرفتة غربى امکانات فراهم نمايند.

                       فعاليت داخل صنف
 نقشة سازمان تجارت جهانى را مطالعه نمود، سؤال هاى زير را جواب دهيد:

1ـ کدام کشورهاى براعظم آسيا هم زمان با تأسيس سازمان تجارت جهانى عضويت آن 
 را داشتند؟

2ـ افغانستان و سه کشور ديگرى را که به رنگ زرد نشان داده شده اند نام گرفته، موقف 
شان  را بيان نماييد.

                        سؤال ها 
 1ـ سازمان تجارت جهانى چه وقت تأسيس گرديد و دفتر مرکزى آن در کجا موقعيت دارد؟

2ـ وظايف عمدة سازمان تجارت جهانى را توضيح نماييد.
3ـ جهات مثبت و منفى سازمان تجارت جهانى را توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف
آيا افغانستان در اين اواخر عضويت سازمان تجارت جهانى را کسب نموده يا خير؟ اگر 

کسب نموده چه وقت و به کدام شرايط؟
در اين باره معلومات  جمع آورى نموده و در صنف ارايه نماييد.

 

؟
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درس پنجاهم
توريزم و اهميت جهانى آن

تمام فعاليت هايى که مردم در اوقات فراغت به آن مشغول مى شوند و حد اقل يک شبانه روز و حد 
اکثر يکسال را خارج از خانه به سر مى برند، مفهوم توريزم را افاده مى کند. به اين اساس توريست 
شخصى است که به کشور يا شهرى غير از محيط زيست عادى خود براى مدتى که کمتر از يک 
شبانه روز و بيشتر از يکسال نباشد، سفر کند و قصد او در اوقات فراغت از سفر تفريح، استراحت، 

ورزش، فعاليت هاى مذهبى و غيره باشد.
نفر در  نفر يک  پانزده  در هر  تقريباً  و  تبديل شده  به يک صنعت مهم  توريزم  امروز در جهان 
منظور سپرى  به  نفر در جهان  ميليون   توريزم کار مى کند؛ هم چنان ساالنه حدود 700  سکتور 
نمودن رخصتى  شان به کشورهاى خارجى سفر مى کنند. در اين اواخر مردم جهان، به  ويژه مردم 
پردازند و هم چنان به مناطق دورافتادة جهان سفر  کشورهاى پيشرفته بيشتر از پيش به سياحت مى 
مى کنند، که علل آن داشتن دارايى زياد، بهتر شدن وسايل اساسى زنده گى و تفريح ، پيشرفت 

وسايل حمل و نقل و مواصالت است.

 به نقشة توريستى جهان نگاه کنيد و بگوييد که: کدام کشور در سال 2002ميالدى بيشترين 
درآمد را از توريزم به دست آورده بود؟

کانادا 12.1

عايدات از منبع توريزم به 
ميليارد دالر امريکايى

10 ميليارد دالر

تعداد توريست هاى 
بين المللى در سال 

2000م به ميليون
10-1
25-10
50-25

50

77

شکل100: مناطق مهم جذب توريست ها در جهان و عايدات به دست آمده از آن در سال 2002 ميالدى به ميليارد دالر امريكايى

اياالت متحدة امريکا 64.5 فرانسه 17.7 سويس 6.2 ايتاليا 15.7 چين 13.1 تايوان 6.4 جاپان 31.9

انگلستان 36.3
بلجيم و لوکسمبورگ

10.2 هالند 12.2 سويدن 8 آلمان 47.8 اتريش 9.3 کوريا 6.2
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روند بايد از جذابيت خاص برخوردار باشند و  مناطقى که توريست ها به آن به خصوص جا مى 
تا  بيشترين کشورهاى جهان سعى مى کنند  اين اساس  به  نمايند.  خواسته هاى توريست ها را رفع 

امکانات الزم جهت رشد و توسعة توريزم و جهانگردى را در کشور خود فراهم نمايند.
توريزم بيشتر داراى اهميت اقتصادى و فرهنگى مى باشد. اهميت اقتصادى آن در اين است که 
مى تواند از دو راه رشد و توسعة اقتصادى ممالک، به خصوص ممالک رو به انکشاف را کمک 

کند: 
ـ افزايش درآمدها: زمانى که توريست ها وسياحان به يک کشورى سفر مى کنند مجبور استند 
در آن کشور براى صرف غذا، اقامت در هوتل و مهمانخانه، ترانسپورت، ديدن جاهاى تفريحى و 
ها و غيره جاهاى تاريخى و ديدنى و هم چنان به خاطر خريد تحفه ها،  ديدنى؛ مانند پارک ها، موزيم 

وسايل و لوازم پول بپردازند که بدون شک در اقتصاد همان کشور نقش عمده دارد.
توريزم و جلب سياحان در يک کشور  توسعة  براى  ـ مساعد ساختن زمينة کار و شغل: 
تأسيسات  و  مهمانخانه ها و غيره(، وسايل  اقامت گاه ها )هوتل ها،  بهتر چون  امکانات  بايد 

زنده گى و سپورت، وسايل نقليه و ديگر امکانات فراهم گردد.
ها کار  بايد در تمام اين بخش  به منظور اين که دولت ها امکانات يادشده را فراهم نمايند، 

صورت گيرد تا سبب ايجاد شغل و زمينة کار در اين بخش ها مى گردد.

     فعاليت داخل صنف
شاگردان در چهار گروه تنظيم شوند. گروه اول نقشة توريستى جهان را مطالعه نموده و 
بين المللى و درآمدهاى ساالنة  با تعداد توريست هاى  امريکا را  نام هاى چهار کشور قارة 
آن تعيين کنند و بنويسند. گروه دوم، چهار مملکت را در قارة آسيا، گروپ سوم چهار 
مملکت را در قارة افريقا و گروه چهارم، چهار کشور را در قارة اروپا با ويژه گى هايى که 
در باال ذکر شده، فهرست کنند و بنويسند و هر گروه نتيجة کار خويش را در صنف ارايه 

نمايد.

                        سؤال ها
1ـ کدام عوامل سبب شده که امروز در جهان مردم به منطقه هاى دوردست سفر توريستى 

مى نمايند و تعداد آن ها از سابق بيشتر شده است؟
2ـ اهميت اقتصادى توريزم جهانى را توضيح نماييد.

3ـ اهميت فرهنگى توريزم را توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف
با استفاده از انترنت و کتابخانه، جهات مثبت و منفى توريزم بين المللى را در يک صفحه بنويسيد.

؟
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 درس پنجاه و يكم 
الف: مناطق و كشورهاى مهم توريستى جهان

توريست به کشور يا منطقه يى سفر مى کند که در آن  چيزى وجود داشته باشد که در منطقة 
خودش وجود ندارد. چون تمام کشورها و منطقه ها شرايط يکسان براى جذب توريست ها 
ندارند و از امکانات متنوع برخوردار هستند، از همين جهت است که کشورها و مناطق 

کمبودى هاى يک ديگر را پر کرده سبب جذب توريست ها مى شوند.
منطقه هاى که تا کنون به آنجا توريست ها به تعداد زياد سفر مى کنند، عبارت  اند از: اروپا 

و امريکاى شمالى.
فاصله در تعيين موقعيت منطقة توريستى براى يک توريست اهميت زياد دارد. به همان 
اندازه يى که موقعيت منطقة توريستى دورتر باشد، به همان پيمانه آن جا توريست ها کمتر 

سفر مى کنند. 
بيشتر توريست ها از کشورهاى پيشرفته  اند و به کشورهاى پيشرفته نيز سفر مى کنند. توريزم 

در ممالک رو به انکشاف نيز در حالت شگوفايى است که عوامل زير بر آن تأثير دارند:
1ـ رشد و توسعة حمل  و نقل.

2ـ ممالک رو به انکشاف در بيشتر موارد براى توريست ها جالب  اند؛ زيرا که از طبيعت 
و هواى خوب برخوردار  اند و هم چنان يک توريست مى تواند معموالً با مصرف کم در 

آن جا روزهاى  خود را سپرى نمايد. 

شکل101: نمايى از شهر پاريس كه براى توريست هاى جهان از لحاظ كلتورى ارزش خاص دارد. 
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3ـ ممالک روبه انکشاف تالش مى ورزند که به خاطر تقوية اقتصاد مملکت شان ساحات 
توريستى را رونق بخشند و توريست ها را جذب کنند.

قسمى که در نقشة توريستى جهان که در درس گذشته با آن آشنا  شديد، ديده مى شود 
که مناطق توريستى جهان بسيار زياد، متنوع و پراگنده است که اين جا با بعضى مناطق و 

کشورهاى مهم توريستى جهان آشنا  مى شويد:
�tاروپا: 

اروپاى مرکزى، جنوبى وجنوب غربى به شمول حوزة مديترانه يکى از مهم ترين منطقه هاى 
به  توريزم  راه  از  را  زيادى  بسيار  عوايد  ساالنه  منطقه  اين  ممالک  است.  توريستى جهان 
دست مى آورند. آب وهواى دلپذير و سواحل آفتابى مديترانه در تابستان زمينة خوب را 
براى انواع تفريح ها و ورزش ها مانند: آب بازى، مسابقات راننده گى موتر و اسب سوارى 
ميسر مى سازد. هم چنان شهرهاى بزرگ تاريخى مانند پاريس، لندن، روم، مادريد و بعضى 
شهرهاى آلمان، هالند و غيره کشورهاى اروپايى با داشتن سينماها، تياتر ها، نمايشگاه هاى 
هنرى، موزيم ها، آبدات تاريخى، جشنواره هاى موسيقى و پارک هاى دلچسپ، به ويژه در 

تابستان توريست هاى فراوانى را از سراسر جهان جلب مى کنند.
کشــورهاى اتريش و ســويس به علت ايجاد امکانات خدماتى و رفاهى براى ورزش هاى 

شکل 102: تصويرى از توريست ها و سهولت ها براى شان، در يك ساحل
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زمستانى در سلســله کوه هاى آلپ 
از مهم ترين مراکز توريزم زمستانى 

اروپا به شمار مى روند.
 

�tآسـيا: اين قــاره که در حقيقت 
مهــد تمــدن هــا و اديــان بزرگ 
جهان اســت از مناطق بسيار خوب 

توريستى برخوردار است.
شــرق ميانه يکــى از بزرگ ترين 
ساحات توريستى مذهبى در جهان 

مى باشد. 
مکة معظمه در هنگام اداى مراسم 
کننده گان  زيــارت  بيشــترين  حج 
و حجــاج جهان را بــه خود جلب 

مى کند.
هم چنــان چين، اندونزيــا، ترکيه، 
هند و بعضى کشــورهاى ديگر نيز 
با داشتن ســاحات متنوع توريستى 
جهان  توريســت هاى  جلب  سبب 

مى شوند.
افغانستان که داراى آثار ارزشمند 

توريست هاى  است،  طبيعى  خوب  بسيار  ساحات  و  مذهبى  و  تاريخى  آبدات  فرهنگى، 
بارة آن در درس هاى  بازديد مى کردند که شما در  از آن  از سال هاى جنگ  قبل  جهان 

گذشته به طور مفصل معلومات حاصل نموده ايد.
�tامريكاي شمالى: اياالت متحدة امريکا و کانادا با داشتن انواع مناظر طبيعى، پارک هاى 
ملى، باغ هاى وحش، موزيم ها و مراکز فرهنگى  براى سياحين و جهانگردان از جملة مراکز 

مهم توريستى به حساب مى آيد.
در اين اواخر مکسيکو و بعضى از کشورهاى ديگر امريکاى مرکزى و جنوبى با داشتن 
توريست ها  جذب  سبب  فرهنگى  مراکز  و  آفتابى  گرم  سواحل  ملى،  طبيعى  پارک هاى 

مى شوند.
قابل يادآورى است که در قارة افريقا نيز منطقه ها و کشورهاى مهم توريستى وجود دارد 

شکل 103: گروه كوچك از توريست ها در يك ساحة كوهستانى
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که از آن  جمله مى توانيم از کشور مصر که داراى آثار مهم تاريخى مى باشد و هم چنان از 
کشورهايى مانند کينيا، افريقاى  جنوبى و مراکش نام ببريم.

                       فعاليت داخل صنف

شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند و با استفاده از تصويرها، نقشه و متن درس فعاليت هاى 
ذيل را انجام دهند و نمايندة هر گروه نتيجة فعاليت خويش را در صنف ارايه نمايد:

ـ گروه اول مطنقه ها و کشورهاى مهم توريستى جهان را فهرست کنند.
ـ گروه دوم مناطقى را که سواحل گرم و آفتابى دارند و سبب جذب توريست ها مى شوند 

نام بگيرند.
ـ گروه سوم نام هاى کشورها و مناطقى را که  سبب جذب توريست ها براى ورزش هاى 

زمستانى مى شوند بنويسند.
تاريخى دارند و سبب  نام شهرهاى مهم جهان را که ارزش فرهنگى و  ـ گروپ چهارم 

جذب توريست ها مى شوند بنويسند.

                        سؤال ها

�tجمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب در کتابچه هاى  تان تکميل نماييد:
1ـ  امکانات خدماتى و رفاهى خوب براى ورزش هاى زمستانى در کوه هاى  )                ( 

و در کشورهاى )              ( و )                ( مساعد گرديده است.
2ـ )                 ( يکى از بزرگترين ساحات توريستى مذهبى در جهان است.

3ـ اکثريت توريست ها از ممالک )              ( اند و به کشورهاى )          ( سفر مى کنند.
4ـ عواملى که سبب شگوفايى توريزم در کشورهاى رو به انکشاف مى گردند عبارت از )      ( 

 )                     ( و )                     ( مى باشند.
 

                        فعاليت خارج صنف

با استفاده از مجله ها، روزنامه ها، شرکت هاى مسافرتى، دوستان و اقارب، يک تصوير جالب 
معلومات  تان  به هم صنفان  بعدى  مورد آن در ساعت  و در  به  دست آوريد  را  توريستى 

دهيد.

؟
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درس پنجاه و دوم
ب. منابع جذب توريزم  

و  فرهنگى  طبيعى،  منابع  از:  عبارت  اند  مى شوند  جهان  در  توريست ها  سبب جذب  که  منابعى 
تاريخى که به طور فشرده آن را شناسايى مى گيريم.

1ـ منابع طبيعى : بعضى مناطق جهان ساحات بسيار خوب طبيعى دارند که سبب جذب توريست ها 
مى شوند. سواحل درياها، جهيل ها، بحيره ها و اقيانوس ها در اروپاى جنوبى و جنوب غربى، امريکاى 
طبيعى  جاذبه هاى  جملة  از  تابستان  ايام  در  آستراليا  و  جنوب شرقى  آسياى  جنوبى،  و  مرکزى 

توريست ها به شمار مى آيند.
مناطق کوهستانى، به ويژه کوه هايى که امکانات ورزش و بازى هاى زمستانى در آن جا فراهم گرديده 

مانندکوه هاى آلپ در اتريش و سويس ساحات طبيعى ديگر توريستى را تشکيل مى دهند.
هم چنان پارک هاى طبيعى نيز در افريقا، امريکا و غيره مناطق جهان، براى توريست ها از جذابيت 

خاص برخوردار  اند.
2ـ منابع فرهنگى و تاريخى: شهرها و مناطق تاريخى و فرهنگى يى که داراى آبدات، مجسمه 
ها، موزيم ها، نمايشگاها و مراکز فرهنگى  اند سبب جذب توريست هاى جهان مى شوند؛ مانند: 

شهرهاى مشهور اروپا، امريکا، آسيا و افريقا.
از جاهاى مقدس مذهبى؛ مانند: مکة معظمه نيز همه ساله زايرين مسلمان سرتاسر جهان غرض 
بعضى کشورهاى  زيارت گاه هايى که در  بازديد مى نمايند و هم چنان  مراسم مذهبى  شان  اداى 

جهان وجود دارند، سبب جذب سياحان و زايرين مى گردند.
ج. سازمان جهانى توريزم

سازمان جهانى توريزم )e World Tourism Organization"( که در چوکات سازمان 
ملل متحد فعاليت مى نمايد، يک سازمان خاص است که مسايل بين المللى را در عرصة توريزم 

حل و فصل مى نمايد.
نخستين مجلس عمومى سازمان جهانى توريزم به دعوت کشور هسپانيه در ماه مى سال 1975 م . در 

شکل104: توريزم کلتورى در هسپانيهکدام منابع سبب جذب توريست ها مى گردند؟
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شهر مادريد آن کشور داير گرديد و روبرت لوناتى )Robert Lonatie( را به حيث نخستين رئيس 
آن سازمان انتخاب کرد. قابل ذکر است که قبل از سازمان جهانى توريزم سازمان ها و اتحاديه هاى 

ديگرى در عرصة توريزم فعاليت مى کردند که باالخره اين سازمان جاى گزين آن ها گرديد.
در حال حاضر 161 کشور و منطقة جهان عضويت سازمان جهانى توريزم را دارا مى باشند و در 
حدود 390 مرکز ساحه يى دارند؛ هم چنان اين سازمان داراى شش کميسيون منطقه يى مى باشد که 

در افريقا، امريکا، آسياى شرقى و پاسفيک، اروپا، شرق ميانه و آسياى جنوبى فعاليت مى نمايند.
مجلس عمومى سازمان جهانى توريزم بعد از هر دو سال داير مى گردد و رئيس آن بعد از چهار 
فرانسوى،  انگليسى،  عربى،  از  عبارت  متذکره  سازمان  رسمى  لسان هاى  مى گردد.  انتخاب  سال 

روسى و هسپانوى مى باشد.
افغانستان در سال 1975 م. عضويت سازمان جهانى توريزم را کسب نموده است.

                          فعاليت داخل صنف
 شاگردان در گروه هاى مناسب تنظيم گردند و زير رهنمايى معلم محترم شان در بارة دو موضوع 
)منابع جذب توريزم و سازمان جهانى توريزم( بحث نمايند و نمايندة هر گروه نتيجة بحث خويش 

را در صنف ارايه نمايد.
                           سؤال ها

ـ جمله هاى زير را اگر صحيح اند به حرف )ص( و اگر غلط اند به حرف )غ( در کتابچه هاى تان 
نشانى کنيد:

1ـ کشورهاى اروپاى جنوبى و جنوب غربى در ايام تابستان با استفاده از سواحل گرم آفتابى بحيرة 
مديترانه تعداد زيادى از توريست ها را به سوى خود مى کشانند. )       (

2ـ کشورهاى سويس و اتريش در ايام زمستان زمينة خوب را براى کسانيکه عالقه مند بازى هاى 
سکى در کوه هاى آلپ  اند مساعد نموده اند. )        (

ـ پارک هاى طبيعى از جملة منابع فرهنگى و تاريخى جذب توريست ها به شمار مى ايند. )     ( 3
نتوانسته است، تعداد  تا کنون  ندارد،  منابع خوب طبيعى و فرهنگى  افغانستان  اين که  به دليل  4ـ 

زيادى از توريست هاى جهان را جذب نمايد. )       (
5ـ از جملة شش کميسيون منطقه يى سازمان جهانى توريزم، سه کميسيون آن در براعظم آسيا 

فعاليت مى نمايند. )        (

                          فعاليت خارج صنف
درس هاى مربوط توريزم را در بخش افغانستان و جهان مطالعه نموده با استفاده از متن، تصاوير و 

نقشه هاى درس سؤال هاى زير را جواب دهيد:
1ـ مردم جهان چرا به سياحت و توريزم مى پردازند؟

2ـ پنج کشور جهان را به  ترتيب  نام ببريد که بيشترين عوايد را از توريزم به دست مى آورند.
3ـ مناطق مهم توريستى جهان را نام ببريد.
4ـ جهات مثبت و منفى توريزم کدام  اند؟

ـ سه منبع طبيعى و سه منبع فرهنگى را نام ببريد که در افغانستان سبب جذب توريست ها خواهند شد. 5

؟



 181

درس پنجاه و سوم 
4.7 حمل و نقل جهانى و اهميت آن

انتقال اموال، مردم، انرژى و معلومات را حمل و نقل مى گوييم.

تبادلة معلومات ميان دو ساحه را ارتباطات يا Communication مى گويند؛ اما اگر تنها 

 )Transport( انتقال اموال، اشيا و انرژى مطرح باشد در آن صورت آن  را ترانسپورت

مى ناميم. وسايط نقليه يى که مردم را به ساحات نزديک مى رسانند در حقيقت وسايط نقلية 

سفرى اشخاص ناميده مى شوند.

آيا شما به نقش انتقال اموال و اشيا در زنده گى  تان توجه کرده ايد؟

پيش از اين که يک جنس تا خانة تان برسد بايد حمل و نقل زياد صورت گيرد؛ به طور 

نمونه: اگر يک بوتل يا قطى روغن را در نظر گيريم، نباتى که از آن روغن ساخته مى شود 

اصطالح حمل و نقل چه مفهومى دارد؟

شکل105: بندر بزرگ بحرى روتردام در کشور هالند
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با همه ملحقاتش، موادى که از آن قطى يا بوتل روغن ساخته مى شود همه و همه از نقاط 

مختلف و دوردست انتقال شده و باآلخره وقتى که روغن و قطى آن تهيه شد، اول بايد تا 

مغازة فروش، سپس بايد تا خانة  تان برسد که حتمى ايجاب حمل و نقل زياد را مى کند. 

نقش  بشرى  جوامع  نيازمندى هاى  رفع  در  نقل  و  حمل  که  مى توانيم  گفته  اساس  اين  به 

اساسى داشته و اهميت زياد دارد.

قابل ياد آورى است که حمل  و  نقل در همه کشورهاى جهان باالى انتخاب جاى بود و 

باش و مسکن مردم، تأسيسات و مراکز صنعتى، دفاتر مرکزى، شرکت ها و تعيين موقعيت 

مارکيت ها و مغازه ها نيز تأثير دارد؛ مثًال به خاطر جلوگيرى از مصارف گزاف ترانسپورتى 

بعضى از فابريکه ها را در نزديکى مواد خام يا مواد اوليه و بعضى را در نزديکى بازار هاى 

فروش ايجاد مى نمايند.

در عصر حاضر که مناسبات و ارتباطات بين کشورهاى جهان بسيار وسيع شده است، حمل 

و نقل توسعة قابل مالحظه يافته است. عواملى که سبب انکشاف حمل و نقل جهانى شده 

عبارت  اند از:

ـ زياد شدن نفوس: نفوس زياد، ايجاب ترانسپورت بيشتر را مى کند.

ـ تغييرات و انكشاف در جوامع بشرى: در بسيارى از کشورهاى جهان خواسته هاى مردم 

باال رفته و مردم نظر به زمان گذشته، روزانه مصروفيت هاى زياد کارى و تفريحى دارند و 

از ترانسپورت استفادة  بيشتر صورت مى گيرد.

در  است.  شده  ترانسپورتى  وسايل  شدن  زياد  سبب  عايدات،  ازدياد  اقتصاد:  رشد  ـ 

کشورهاى پيشرفتة جهان، بيشتر مردم موترهاى شخصى دارند؛ هم چنان حمل و نقل اموال 

و اجناس نيز بيشتر شده است.

از ساحة کار شان دورتر        بشرى مردم  پيشرفتة  از جوامع  بعضى  در  يى:  انكشاف ساحه  ـ 

زنده گى مى کنند که رفت و  آمد آن ها باعث رشد ترانسپورت گرديده است.

ـ بهتر شدن خطوط و راه هاى ترانسپورتى: راه هاى بهتر، حمل  و نقل را آسان تر ساخته 

است. بسيارى از دولت هاى جهان کوشش کرده  اند که خطوط و راه هاى ترانسپورتى را 

توسعه بخشند و آن  را بهتر بسازند، که اين کار نيز در ازدياد حمل و نقل مؤثر تمام شده 

است.
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قابل ياد آورى است که حمل و نقل زياد، سبب مشکالت زياد نيز گرديده است که بعضى 

از اين مشکالت عبارت اند از:

مانند   آلوده  وگاز هاى  دود  توسط  ترانسپورتى  وسايل  زيست:  محيط  ساختن  آلوده  1ـ 

ساخته؛  آلوده  را  فضا  خاک  و  گرد  و   )Nitrogen dioxide( نايتروجن دى اکسايد 

هم چنان سبب تعفن و پرصدا بودن محيط زيست مى شوند.

2ـ تأخير و به وقت نرسيدن مسافرين و اموال به اساس تراکم و ازدياد وسايل ترانسپورتى 

در راه ها که بعضى اوقات سبب مسدود شدن راه نيز مى گردد.

3ـ بى امنيتى: حمل و نقل تا هنوز سبب حوادث ترافيکى مى گردد که به اساس آن يک 

تعداد جان هاى  شان را از دست مى دهند.

4ـ اشغال زمين هاى مثمر توسط خطوط و راه هاى ترانسپورتى.

شکل106: خط آهن در شهر توکيو
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                       فعاليت داخل صنف
شاگردان دو نفرى باهم کار کنند. يک نفر با استفاده از متن، تصويرهاى درس و معلومات 

شخصى خويش حمل و نقل را معرفى کند و در بارة نکات مهم آن يک صفحه بنويسد و 

نفر دوم در بارة اهميت حمل و نقل، سهولت ها و مشکالتى که توسط آن به ميان مى آيد 

يک صفحه بنويسد؛ سپس هر دو نوشته هاى خود را در پيش روى صنف به همصنفان خود 

بخوانند.

 

                       سؤال ها
1ـ کدام عوامل، سبب انکشاف حمل و نقل جهانى شده اند؟ نام ببريد و توضيح نماييد.

2ـ حمل و نقل با وجود آن که در زنده گى ما از اهميت خاص برخوردار است، سبب کدام 

مشکالت مى شود؟

                        فعاليت خارج صنف
در کتابچه هاى  تان يک جدول چهارستونه رسم کنيد و بعد. 

1ـ در ستون اول نام مواد خوراکه يى را که ديروز صرف کرد بنويسيد.

2ـ در ستون دوم نام کشورى را که شايد از آن جا مواد صرف شدة متذکره وارد گرديده 

باشد بنويسيد.

3ـ در ستون سوم با استفاده از اطلس يا نقشه فاصلة تخمينى يى را که مواد خوارکة صرف 

شدة تان از آن جا انتقال گرديده باشد بنويسيد.

؟
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درس پنجاه و چهارم
الف. انواع حمل و نقل

حمل  و نقل از طريق هوا توسط طياره، از طريق آب )بحرها، بحيره ها و درياها( توسط 

کشتى و از طريق خشکه توسط ريل و موتر صورت مى گيرد. هر نوع وسايل ترانسپورتى 

و راه ها و خطوط مربوطة آن ويژه گى هاى خاص خود را دارد. يک تعداد از وسايل حمل 

و نقل مى تواند همه چيز را انتقال دهد و يک تعداد ديگر خاص به خاطر انتقال يک نوع 

از محصوالت ساخته شده است؛ همچنان رفتار بعضى از وسايل حمل و نقل آهسته و از 

بعضى آن سريع مى باشد.

براى هر نوع وسيلة ترانسپورتى امکانات زيربنايى ضرور است که اين امکانات زيربنايى 

بندرگاه هاى  مصنوعى،  اقمار  هوايى،  ميدان هاى  ريل،  خطوط  شاهراه ها،  از:  عبارت  اند 

بحرى، ترمينل ها و هم چنان پايپ الين ها و غيره.

اگر تعدادى از ساحات يا شهرها توسط خطوط ترانسپورتى با هم وصل گردد، يک نوع 

سيستم ترانسپورتى يا سيستم حمل و نقل به وجود مى آيد. 

جدول زير انواع و سيستم هاى مختلف حمل و نقل را نشان مى دهد.

شما چند نوعى از ترانسپورت را مى شناسيد و شخصاً از کدام نوع آن استفاده کرده  ايد؟

شکل107: تصويرى از ترانسپورت بحرى در سينگاپور
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جدول انواع سيستم  حمل و نقل

اجناسى که توسط آن منتقل مى شود وسيلة ترانسپورتى شبکة ترانسپورتى

انرژى برق الکترونيک شبکة برق

اموال و اشخاص ريل خطوط ريل

اموال و اشخاص موترهاى سوارى و باربرى شبکة سرک ها

اموال و اشخاص انواع کشتى راه هاى آبى

اموال و اشخاص طياره خطوط هوايى

فاضالب نل هاى بدرفت سيستم مواد بدرفت

آب نوشيدنى پايپ الين آب شبکة انتقال آب

گاز پايپ الين گاز شبکة انتقال گاز

پيام هاى صوتى، تحريرى و مصور الکترونيک، امواج صوتى و امواج نورى شبکة تيلفون

حرارت نل هاى انتقال حرارت مرکز گرمى

ب. رقابت ها
در انتخاب يک وسيلة ترانسپورتى عوامل مختلف تأثير دارد که از آن جمله مى توانيم از 

چند عامل مانند قيمت بارکردن و تخليه کردن، فاصله، اندازه و مقدار اموال نام ببريم.

از  شرکت ها  و  کرده  پيدا  افزايش  ترانسپورت  انواع  انتخاب  در  رقابت  اواخر  اين  در 

ترانسپورت توقعات ديگرى دارند.

سابق در انتخاب يک وسيله قيمت اهميت زياد داشت؛ اما در حال حاضر در انتخاب يک 

اولويت  از  خود  وقت  به  و  بااطمينان  انتقال  مانند  ديگرى  مسايل  ترانسپورتى  وسيلة  نوع 

به حساب  از عوامل مهم  ترانسپورت  انتخاب  تاکنون در  نيز  قيمت  باشد؛ ولى  برخوردار 

مى آيد. در پهلوى آن، نوع اموال و اجناس نيز در انتخاب يک وسيلة نقليه تأثير مهم را 

دارد؛ به طور نمونه براى انتقال بعضى از محصوالتى که بايد زودتر و به وقت خود به محل 

فروش برسند و از فرسوده شدن و خراب شدن آن ها بايد جلوگيرى صورت گيرد انتخاب 

ترانسپورت سريع السير اقتصادى پنداشته مى شود. در انتقال اجناس قيمتى و ظريف به قيمت 

انتقال آن چندان توجه نمى کنند؛ اما مى خواهند که با اطمينان منتقل گردند.
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رقابت ها با  ترانسپورت  انواع   اين گونه 

 مواجه  اند و مشترى مى خواهد خواسته هاى 

متنوع را در انتخاب يک وسيلة ترانسپورتى 

در نظر بگيرد.

شکل ١٠٨

                       فعاليت داخل صنف
شاگردان در گروه هاى مناسب کار کنند؛ با استفاده از متن، تصاوير و جدول درس وظايف 

زير را انجام دهند و نمايندة هر گروه نتيجة کار خويش را به هم صنفان خود  ارايه نمايد.
1ـ ترانسپورتى که  از طريق هوا صورت مى گيرد شامل کدام وسايل حمل و نقل و امکانات 

زيربنايى مى شود، با مثال هاى آن فهرست کنند.
2ـ ترانسپورتى که  از طريق آب صورت مى گيرد شامل کدام وسايل حمل و نقل و امکانات 

زيربنايى مى شود، با مثال هاى آن فهرست کنند.
3ـ ترانسپورتى که  از طريق خشکه صورت مى گيرد شامل کدام وسايل نقليه و امکانات 

زيربنايى مى شود، با مثال هاى آن فهرست کنند.

                       سؤال ها
1ـ چند نوع سيستم ترانسپورتى را مى شناسيد؟ نام ببريد.

2ـ ترانسپورت با چه نوع رقابت ها مواجه است و کدام عوامل در انتخاب ترانسپورت تأثير 
دارد؟ توضيح نماييد.

                        فعاليت خارج صنف
قيمت،  مانند: سرعـت،  آن ها  و مشخصات  نقل  و  انواع مختلف حمل  بارة  در  را  نظر تان 

ظرفيت و غيره در يک صفحه بنويسيد و به معلم  تان نشان دهيد.

؟


