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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و 
فروش آن جداً ممنوع است. با متخلفین برخورد قانونی 

صورت می گیرد.
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وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي 

و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب 

تعليمی و تأليف کتب درسی
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې 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 ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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جغرافيه
يازدهم

سال چاپ: 1396 هـ . ش.

وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی

 و تألیف کتب درسی 
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مؤلفان

- پوهنمل دکتور اندوس  رحمت  ځواکمن
- مؤلف رحمن عنايت

ايديت مسلکی

- پوهاند غالم جيالنی عارض 
- استاد عزت اهلل سالمی وردگ

ايديت زبانی:
- محمد عظيم صادقيار 

- عين الدین اسدی

کميتۀ دينی، سياسی و فرهنگی:
- معاون مؤلف عبدالسالم عضو علمی دیپارتمنت علوم دینی.

- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعليمی.

کميتۀ نظارت:
- دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی و تربيۀ معلم
- دکتور شيرعلی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی.

- دکتور محمد یوسف نيازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

ديزاين: حميداهلل غفاری

تنظيم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف
سپاس بيکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بيان بخشيد و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربيت محسوب می شود که همگام  تعليم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پيشرفت های علمی نوین و مطابق با نيازمندی های جامعه تهيه و تأليف می گردد و باید دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با ميتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ویژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم 
که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پيشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سميع قریب مجيب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزير معارف
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•زراعت و مالداری  	
•زراعت و اهمیت اقتصادی آن  	

 - شیوه های زراعت 
-  شیوه های قدیمی

 - شیوۀ عصری و پیشرفته 
•  تولیدات مهم زراعتی  	
 -توزیع جغرافیایی زراعت

•مالداری و اهمیت اقتصادی آن  	
•شیوه های مالداری  	

 - شیوۀ عنعنوی و قدیمی 
 - شیوۀ عصری و پیشرفته

•حیوانات وحشی  	
•بررسی وضعیت زراعت و مالداری  	

 

بخش افغانستان 
فصل اول

زراعت و مالداری

در این فصل می خوانیم
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
اهمیت اقتصادی زراعت را درک کنند. •	

با شیوه های مختلف زراعت، آشنایی پیداکنند. •	
با کارآیی شیوه های جدید زراعتی آشنایی حاصل کنند. •	

میزان تولیدات زراعتی کشور را بشناسند. •	
با توزیع جغرافیایی زراعت کشور آشنا شوند. •	

اهمیت اقتصادی مالداری را درک کنند. •	
با انواع حیوانات اهلی کشور و نحوۀ توزیع آن آشنا  شوند. •	

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
بتوانند اهمیت اقتصادی زراعت را بیان کنند. •	
شیوه های مختلف زراعت را تشریح کنند. •	

دالیل کارآیی  شیوه های جدید زراعت را بیان کنند. •	
اهمیت اقتصادی مالداری را بیان کنند. •	
انواع حیوانات اهلی کشور را بیان کنند. •	

ساحات کشت نباتات مختلف زراعتی را به روی نقشه نشان دهند. •	
ساحات نگهداری حیوانات اهلی افغانستان را به روی نقشه تثبیت و نشان دهند. •	

مشکالت مالداری کشور را بشمارند. •	

اهداف عمومی فصل اول
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درس اول
1،1 زراعت و اهمیت اقتصادی آن

و  سبزیجات  حبوبات،  تخم  پاشیدن  و  بذر  برای  زمین  ساختن  آماده  از  عبارت  زراعت، 
مواد اولیۀ نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد، توسط وسایل عنعنوی و یا 
للمی صورت می گیرد و در فصل های مختلف سال،  یا  و  به طور آبی  معاصر  تکنالوژی 
حاصالت را از زمین می گیرند که برای رفع احتیاجات اولیه یی بشر به کار برده می شود.
زراعت، یک بخش عمده و اساسی اقتصاد ملی کشور مابوده و بعضی از محصوالت آن 

مثل میوه ها، زعفران وغیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می دهد.
از نظر تاریخی، مواد خوراکه و محصوالت زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان ها 

قرار گرفته است.
زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما را تشکیل می دهد. حاصالت زراعتی نه 
تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان ها اهمیت دارد؛ بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد 
غذایی و تقویۀ اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از فروش بعضی حاصالت زراعتی، عاید 

پولی غرض رفع ضروریات معیشتی انسان ها بدست می آید.
در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام غله ها و حبوبات دیگر، اقسام میوه ها، نباتات صنعتی 

دربارۀ اهمیت حیاتی و اقتصادی زراعت چه می دانید؟
شیوۀ عنعنوی زراعت )و قلبه کردن زمین( در افغانستان

شکل1
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نباتات طبی مثل زعفران وغیره  ، علوفه )شبدر و رشقه( بعضی  اقسام سبزی ها  و روغنی، 
کشت می شود.

عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تاثیر دارد عبارتند از: عوامل فزیکی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی. نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل 

فزیکی است که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد.
دامنه های  خاکی  طبقات  نگهداشتن  مرطوب  در  بهاری  بارانهای  و  زمستانی  برفباری های 

مناطق مرتفع، باعث رشد و نموی ریشه و ساقۀ نباتات به ویژه گندم می گردد.
زراعت افغانستان قسماً به شکل عنعنوی و قسماً به شکل معاصر و پیشرفته است و به صورت 
از آن  قرار دارد.  میلیون هکتار زمین آن تحت زراعت  افغانستان 7،9  از تمام رقبه  عموم 
جمله 5،3 میلیون هکتار آن قابل آبیاری می باشد و بنابر قلت آب، همه ساله تنها 2،6 میلیون 

هکتار زمین آن آبیاری می گردد.

       فعالیت داخل صنف
شاگردان در دو گروپ تنظیم گردند، گروپ اول، راجع به انواع نباتات زراعتی و فواید 
به اهمیت اقتصادی زراعت در کشور ما بحث نموده و  حیاتی آن و گروپ دوم راجع 

نمایندۀ هر گروپ نتیجۀ کار خود را در صنف بیان کند.

    سؤال ها
1ـ زراعت چگونه فعالیت است تعریف نمایید.؟

2ـ زراعت چه اهمیت اقتصادی دارد؟ توضیح نمایید.
3ـ گندم به چند نوع زرع می گردد؟

     فعالیت خارج از صنف
شاگردان با استفاده از کتابخانه ها یا کدام مرجع دیگری علمی در مورد اهمیت اقتصادی 
میان  در  خود  هم صنفان  با  نموده  آوری  جمع  معلومات  صفحه  یک  زراعت کشور، 

بگذارند.

ACKU؟
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درس دوم
2،1 شیوه های زراعت

در کشور ما شیوۀ زراعت از زمان های قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی ، قلبه توسط حیوانات 
و کار پر زحمت دهقان، توسط دستان توانمند دهاقین صورت می گیرد. حاصالت کم و 
ناچیز آن مصارف نفوس روز افزون کشور ما را کفایت نکرده وساالنه مقدار زیادی غله 
از خارج وارد وطن ما می گردد. زراعت افغانستان عموماً به شیوۀ قدیمی و شیوۀ عصری و 

پیشرفته صورت می گیرد که مختصراً توضیح می گردد:
الف ـ شیوه قدیمی

فعالیت های  از  بوده و هدف عمده  زراعت سنتی  به طورکل  افغانستان  زراعت  این شیوۀ 
زراعتی  دهاقین، رفع نیازمندی های مصرفی آن ها می باشد. 

چون تأمین خانواده ها با مواد خوراکه از نیازمندی های اولیه در زراعت عنعنوی است در 
حدود 60 الی 80 فیصد منابع زمین و کار به تولید غله ها تخصیص داده شده است.

در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی وتخم بذری به شکل ابتدایی وجود 
داشته و از طرف دهاقین فراهم می شود.

پول  به  تا  می کنند  عرضه  بازار  به  را  خود  شدۀ  تولید  محصوالت  مقدار  یک  دهاقین، 
فیصد   50 تا  صفر  بین  عموم  به صورت  دهاقین  کنند.  خریداری  را  خود  آن ضروریات 

محصوالت تولید شده خود را به بازار عرضه می دارند.
قرار احصاییه دولت مصارف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان ساالنه 162 کیلوگرام 
وانمود گردیده چون حاصالت زراعتی کشورما مصارف مردم را پوره نکرده، لهذا در بعضی 
والیات تا حدی کچالو، جای غله ها را گرفته و تولیدات کچالو از 500 تن به 25000 تن 

افزایش یافته است. و هم مقدار  زیاد غله ها ساالنه از خارج وارد وطن ما می گردد.

شیوه های زراعت در افغانستان چگونه است؟
شیوۀ آبیاری زمین در افغانستان که معموالً به شکل غیر فنی و غیر منظم صورت می گیرد.  شکل2
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ب ـ شیوۀ عصری و پیشرفتۀ زراعت
در ایجاد شرایط و تسهیالت، برای تغییر زراعت عنعنوی به شیوۀ عصری و پیشرفته، امکانات 
زیر می تواند نقش اساسی را داشته باشند:  خطوط مواصالتی و وسایل حمل و نقل، برق، سیستم 
آفات  ادویۀ ضد  کود،  بذری،  شدۀ  اصالح  تخم های  ارتباطات،  مارکیتی،  آبیاری،تسهیالت 

زراعتی،  آالت  ماشین  نباتی،  امراض  و 
خدمات تحقیق، ترویج و حفاظت نباتات و 
غیره. مشخصه دیگر زراعت عصری، زرع 
متکاثف است که از زمین کم حاصل بیشتر 

بدست می آورند.
آالت  ماشین  عصری  زراعت  شیوۀ  در 
در  فراوانی  و  کارها  در  سهولت  زراعتی 

تولیدات را به عمل می آورد. 
عمیق  چاه های  حفر  انهار،  و  بند  احداث 
وسیع  اراضی  آوردن  در  کشت  تحت  و 
بایر، باعث تولیدات زیاد و خود کفا شدن 

کشور می گردد.

       فعالیت داخل صنف
شاگردان در سه گروپ تنظیم گردند و بعد از بحث به جواب مختصر سؤال خود بپردازند 

و نمایندۀ هر گروپ نتیجۀ فعالیت خود را درصنف بیان کند.
گروپ اول: هدف عمده در شیوۀ زراعت عنعنوی  چیست؟

گروپ دوم: هدف عمده در شیوۀ زراعت عصری و پیشرفته چیست؟
گروپ سوم:  دو مثال از شیوۀ زراعت عنعنوی  و عصری را بنویسید؟

    سؤال ها
سواالت را به دقت بخوانید در مقابل جواب درست آن حرف )ص( و در مقابل جواب 

غلط آن حرف )غ( بنویسید.
1ـ در شیوۀ زراعت عنعنوی  تولیدات و حاصالت زراعت فراوان می شود )   (  )    (.

2ـ در شیوۀ زراعت عصری و ماشینی، تولیدات و حاصالت، کم و ناچیز می باشد )    (  )    (.
3ـ شرایط اقلیمی در تولیدات زراعت نیز تا ثیر دارد)    (  )    (.

     فعالیت خارج از صنف
شاگردان بعد از مشوره با اعضای فامیل خود؛ جواب سؤال زیر را مختصراً بنویسند و در 

درس آینده درصنف بیان کنند. 
زراعت ماشینی چطور جای زراعت عنعنوی  را در کشور ما خواهد گرفت؟

زراعت عصری زراعت عنعنوی

 اعظمی ساختن مفاد از طریق فروش
حاصالت در مارکیت

رفع نیازمندی های مصرفی خانواده

استفادۀ وسیع از تکنالوژی جدید تولید  استفاده از عوامل سنتی تولید

 پیوند قوی با مارکیت، تولید     
وحاصالت تولیدی

 پیوند ضعیف با مارکیت، عوامل تولید
و حاصالت تولید

حاضر به قبول خطر و ضرر  محافظه کاری پیرامون استفاده از
تکنالوژی

تولیدات فراوان و خود کفا شدن  حاصالت غله جات ناچیز مصارف
مردم را کفایت نمی کند

 شدیار توسط تراکتور تا 20 سانتی متر
 زمین را نرم و عمق می سازد که ریشه
 و ساقه نبات در آن قوی و حاصلخیز

می گردد

 شدیار توسط قلبه حیوانات، 10 سانتی
 متر را نرم و عمق می کند که ریشه

نبات در آن خوب نمو می کند

 تخم بذری پاک و مواد غذایی را
کاماًل بخود جذب می کند

 تخم بذری یکجا با تخم نباتات هرزه
 کشت می شود و نبات هرزه مواد

غذایی را بیشتر برای خود می گیرد

؟
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درس سوم
3،1 تولیدات مهم زراعتی

افغانستان که مناطق مختلف اقلیمی دارد، زمینۀ زرع و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد 
می سازد. چون در حدود 80 فیصد اراضی افغانستان، کوهستانی، بیابان، یا نیمه بیابان است، 
حدود 15 فیصد از خاک کشور ما برای زراعت مساعد است و قریب به نیم آن زیر کشت 
است. ساحۀ مجموعی اراضی زراعتی افغانستان به 28 میلیون هکتار می رسدکه از آنجمله 7.8 
میلیون هکتار آن قابل زرع بوده و از 4.5 میلیون  هکتار آن همه ساله استفاده به عمل می آید.

از جمله تولیدات زراعتی افغانستان حبوبات )گندم، برنج، جواری وجو( دریک ساحۀ وسیع 
زراعتی کشور زرع و حایز اهمیت می باشد که در حدود 83 فیصد اراضی آبیاری شدۀ 
زراعتی و تقریباً تمام اراضی للمی را دربر می گیرد. سایر مواد زراعتی؛ چـون: میوه جات، 
سبزی ها  و نباتات صنعتی؛ مانند: پنبه و لبلبو به شمول علوفۀ حیوانی وغیره 430 هزار هکتار 

از اراضی آبیاری شدۀ زراعتی را اشغال نموده اند.
* در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهم تر و اولتر موادی که احتیاج غذایی مردم را 
رفع می دارد عبارت از حاصالت گندم است که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل 

می دهد.
گندم به طور عموم در عرض البلد های متوسط جغرافیایی می روید که از این لحاظ سرزمین 

افغانستان مساعد ترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم را بوجود آورده است.
گندم در ارتفاعات مختلف افغانستان از 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می باشد 
در  است.  یافته  تخصیص  گندم  زرع  برای  افغانستان  اراضی  فیصد     60 تا   50 حدود  در 

حالی که از جمله اراضی تحت زرع غله جات 90 فیصد آن را دربر می گیرد.

ـ شرایط طبیعی کشور ما به کشت کدام انواع از نباتات زراعتی مساعد است؟
جمع آوری و چیدن محصوالت پنبه در یک مزرعه.

شکل3
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کشور ما از نظر داشتن انواع مختلف گندم نرم یا خزانی و سخت  یا بهاری در زمرۀ تمام 
ممالک جهان مقام اول را دارا است.

نظر به تحقیقات »واویلوف« عالم روسی، مناطق شمال افغانستان مرکز اولیۀ زرع گندم نرم 
در براعظم آسیا می باشد و با داشتن 57 فیصد نوع مختلف آن در تمام جهان مقام اول را 

دارد. زرع این نوع گندم در فصل خزان در مزارع آبی صورت می گیرد.
قسمت اعظم گندم تولید شده در افغانستان از مزارع آبی به دست می آید و مقدار حاصالت 
آن به مقایسۀ گندم للمی بیشتر می باشد؛ البته از جمله اراضی تحت زرع گندم 56 فیصد آن 

آبی و 44 فیصد آن للمی می باشد.
قسمت اعظم این دو ثلث گندم تولید شده در مراکز تولیدی به مصر ف می رسد و یک ثلث 

آن، همه ساله در بازارهای داخلی به فروش می رسد.
منطقۀ بزرگ و وسیع زرع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده حاالنکه مناطق مخصوص 

گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و مرکزی افغانستان تشکیل می دهد.
* برنج بعد از گندم از غله جات عمدۀ کشور محسوب می گردد و مهم ترین مادۀ غذایی 

مردم ما را تشکیل می دهد.
برنج معموالً در مناطقی زرع می گردد که آب و هوای گرم و آب فراوان داشته باشد. برنج 
در افغانستان در مناطق کم ارتفاع، گرم و دارای آب فراوان زرع می گردد و دو نوع عمدۀ 

آن یعنی برنج باریک و برنج لک شهرت زیاد دارد.
برنج  است.  زیاد  لک  برنج  مقایسۀ  به  باریک  برنج  مصرف  اندازه  و  تولید  مقدار  قیمت، 
بغالن،  یعنی  و در والیات شمال  ننگرهار  و  لغمان، کنر  یعنی  باریک در والیات شرقی، 

کندز و تخار به پیمانۀ وسیع زرع می گردد و تولیدات آن حایز اهمیت است.
برنج لک، معموالً در والیات میدان وردگ، لوگر، بغالن و تخار کشت و زرع می گردد.

قباًل در اکثر والیات  نیز در مناطق گرم و مرطوب زرع می شود. تولیدات آن  * جواری 
کشور به مصرف می رسید و غذای یک تعداد از مردم  را تشکیل می داد. اما در این اواخر 
ساحه زرع و کشت آن محدود و به صفت مواد خوراکۀ مردم از آن چندان استفاده صورت 
نمی گیرد. ساحه زرع جواری معموالً والیات پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، لوگر وغیره می باشد.

اقلیم سرد  به گندم در  نسبت  و  بوده  افغانستان  از محصوالت زراعتی در  نیز یکی  * جو 
زیادتر مقاومت دارد. جو به صورت عموم برای تغذیۀ حیوانات به مصرف می رسد.

از ساحات  بعضی  نیز در  باقلی، مشنگ وغیره  نخود،  لوبیا، ماش،  قبیل  از  سایر حبوبات؛ 
کشور ما توسط دهاقین زرع می گردد.

* سبزی ها  نیز از جمله مواد عمدۀ غذایی افغانستان به شمار می رود. مهم ترین انواع سبزی ها  
که در افغانستان زرع می گردد عبارت اند از:

کچالو، بادنجان سیاه، بادنجان رومی، زردک، شلغم، پالک، کدو، گلپی، تورایی، مرچ، 
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بامیه، کاهو وغیره.
کشور  زراعتی  مهم  تولیدات  جمله  از  نیز  میوه ها   *
و رشد  نمو  برای  افغانستان  طبیعی  و شرایط  بوده  ما 
اشجار مختلف میوه دار، خیلی مساعد است. عالوه 
بر رفع نمودن ضروریات داخلی به خارج نیز صادر 

می گردد.
افغانستان از لحاظ داشتن انواع مختلف میوه های برگریز 
و ستروس شهرت جهانی دارد. تقریباً از تمام میوه های 
سیب،  انگور،  مانند:  تازه؛  صورت  به  هم  افغانستان 
خربوزه، تربوز، انار، ناک، بهی وغیره و هم به صورت 
خشک؛ از قبیل کشمش، بادام، پسته، خسته، جلغوزه، 
آلوبخارا و غیره استفاده می شود که هم در داخل کشور 

به مصرف می رسد و هم به خارج صادر می گردد.
در  نیز  نیشکر  و  لبلبو  پنبه،  مانند:  صنعتی؛  نباتات   *

کشور ما زرع می گردد.
افغانستان از مناطق اصلی و اولیۀ زرع پنبه در جهان به 
حساب می آید و در مناطقی که  هوای نسبتاً گرم و 
آب زیاد دارد زرع می گردد. کشت آن در صفحات 

شمال، غرب و شرق کشور امکان پذیر است.
قباًل  ماست.  کشور  سابقۀ  نباتات  جمله  از  نیز  لبلبو 
و  می گردید  زرع  کندز  و  بغالن  والیات  در  بیشتر 
عمل  به  استفاده  آن  از  بغالن  قند  فابریکۀ  در  بیشتر 

می آمد.
نیشکر در والیات ننگرهار، کنر، لغمان و پکتیا یک 
در  بیشتر  نموده،  احتوا  را  زراعتی  محدود  ساحۀ 
اطراف شهر جالل آباد زرع می گردد و معموالً در 
ساختن گر که یک نوع قند تصفیه نا شدۀ نصواری 

رنگ می باشد به مصرف می رسد.
* نباتات طبی: در کشور ما انواع مختلف نباتات طبی 

در نقاط مختلف رشد و نمو می نمایند و مردم ما از زمانه های سابق از آن بشکل ابتدایی 
استفاده می نمایند. یک تعداد از این نباتات به خارج نیز صادر می گردد. نباتات طبی که در 
طبابت یونانی از آن استفاده می نمایند، صادر می گردند و یا بعد از صنعتی شدن دواهای 

مثمر از آن می سازند عبارت اند از:

1379 1378 1377 نوع محصول
834،2499،2496،1گندم
450420233برنج

24021674جو

330240115جواري
222222ارزن
235235235کچالو

دانه ها )لوبیا، 
نخود وغیره(

505050

242424کنجد
666666پنبه دانه
222222پخته

520540540سبزیجات
909090تربوز

222222انواع خربزه

330330330انگور
383838نیشکر

111لبلبو قند
181818سیب

141414انواع شفتالو

353535انواع آلو

121212ستروس
383838زردآلو

168168168سایر میوه ها

جدول معلومات اضافی 
تولیدات زراعتی افغانستان طی سال های            

1377 ـ 1379 هـ ش )ارقام به هزار تن(
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زیره،  بویه،  شیرین  زعفران، 
گل  خاکشیر،  اسپند،  مومالیی، 
ترخ،  بادیان،  و  جوانی  بابونه، 
زوف، کاسنی و ده ها نوع دیگر.

 *حبوبات روغنی که شامل زغر، 
شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست 
ساحه  یک  در  نیز  می باشد  وغیره 
محدود کشور ما زرع می گردد.

             

                           فعالیت داخل صنف
مطالعه  خاموشانه  را  درس  متن  نخست  گردند؛  تنظیم  مناسب  در گروپ های  شاگردان 
نمایند بعداً  به یک نوع از تولیدات زراعتی کشور بحث کنند و نتیجۀ بحث خویش را به 

هم صنفان خود ارایه نمایند.
     سؤال ها

1ـ کدام نوع از نباتات زراعتی در ساحۀ وسیع کشور زرع می گردد؟ دربارۀ آن توضیحات 
ارایه نمایید.

به چند نوع است و درکدام مناطق کشور تحت چه  شرایط طبیعی زرع  2ـ برنج عمدتاً 
می گردد. توضیح دهید؟

3ـ چند نوع از میوه های کشور را می شناسید در مورد اهمیت آن معلومات دهید.
4ـ نباتات طبی چه مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را میشناسید نام ببرید. 

     فعالیت خارج از صنف
با  به دست می آید، کشت آن  زراعتی  از محصوالت  نوع  بودوباش تان کدام  منطقۀ  در 
کدام مشکالت روبرو است، زراعت منطقۀ تان چگونه پیشرفت خواهد کرد تاسبب تقویۀ 
اقتصاد زارعین و مملکت ما شود. در این باره نظرتان را در یک صفحه بنویسید و در مورد 

آن صحبت نمایید.

؟

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

160/000298/000210/000315/000جواری
220/00020/00017/00022/000ارزن

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

38/00038/00038/00038/000نیشکر

1/0001/0001/0001/000لبلبو قند
68/70068/90058/40074/900میوۀ خشک 

50/00050/00042/10050/000لوبیا، نخود وغیره
9/0009/0007/00015/000انواع بادام

5/0005/0003/9005/000چارمغز
2/8002/8002/2003/000پسته

9001/1002/400900زیتون

جدول معلومات اضافی
بعضی محصوالت اصلی زراعتی افغانستان طی سال های 1380 ـ 1383 هـ ش
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درس چهارم
توزیع جغرافیایی زراعت

توزیع جغرافیایی زراعت این مطلب را می رساند که انواع نباتات و غله جات در کدام مناطق 
کشور و تحت چه نوع شرایط اقلیمی و ساختمان اراضی سطح تولید آن ارتقا می یابد.

قسمی که در درس قبلی تذکر به عمل آمد، وضع کوهستانی مملکت ما سبب شده که در 
یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد.

کشت حبوبات، سبزی ها  و میوه ها در یک ساحۀ وسیع زراعتی کشور صورت می گیرد. که 
عبارت از منطقه استپ و کنار جویبار ها می باشد. 

حصۀ از خاک وطن ما توسط جنگل های طبیعی و علفچرها پوشانیده شده است.
قسمی که در نقشۀ I حبوبات می بینید، گندم و جو کم و بیش در تمام مناطق افغانستان زرع می گردد.
اگربه نقشۀ II حبوبات توجه کنید، می بینید که کشت جواری معموالً در مناطق شرقی کشور 
و بعضی نقاط دیگر کشور و کشت برنج زیادتر در والیات شرقی و شمالی کشور صورت 
می گیرد. قسمی که در درس قبلی نیز مطالعه نمودید و در نقشۀ نباتات صنعتی نیز دیده می شود، 

مناطق  بعضی  زراعتی  زمین های  در  پنبه 
شمال، غرب و جنوب غرب، نیشکر در 
شرق و لبلبو زیادتر در والیات کندز و 

بغالن زرع می گردد.
نباتات دیگری صنعتی؛ مانند: گل آفتاب 
پرست، کنجد و زغر به شکل پراگنده در 
ساحات مختلف کشور زرع می گردد. 

آیا می دانید که کشت بعضی از نباتات زراعتی در سرتاسر کشور امکان پذیر است؟
نقشۀ I حبوبات 

شکل4

شکل5
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 در نقشــه دیده می شود که کچالو 
وسایر سبزی ها  در ساحات شرقی، 
شــمالی، هــرات و کندهار بیشــتر 
تمرکز یافته اســت. میوه هــا از آن 
جمله انگــور زیادتــر در کندهار، 
هــرات، کابل، پــروان، کاپیســا و 
ستروس )نارنج، لیمو، مالته وغیره( 
در والیات شرقی هم چنان تربوز و 

خربوزه زیادتر در صفحات شمال رواج دارد.

         فعالیت داخل صنف
تنظیم  شاگردان در چهار گروپ 
شــوند؛ فعالیــت ذیــل را انجــام 
دهنــد و نتیجــۀ کار خویش را به 

هم صنفان خود ارایه نمایند:
 I گــروپ اول، از روی نقشــۀ•	
حبوبات و با استفاده از متن درس 
گذشته، ساحات زرع گندم و جو 

را تثبیت نمایند وهم چنان واضح ســازند که هر نقطه )اشــاره یا عالمــه( نماینده گی از چند 
هزار تن می نماید.

	•گروپ دوم، در نقشــۀ II حبوبات ســاحات زرع برنج، جواری، گروپ ســوم، در نقشۀ 
نباتات صنعتی، ساحات نباتات صنعتی و گروپ چهارم در نقشۀ باغ ها و تاکستان ها ساحات 

سبزی ها  و میوه ها را تثبیت نمایند.
      سوال ها

1ـ توزیع جغرافیای زراعت دارای چه مفهوم است.؟
2ـ چرا گندم در سرتاسر کشور زرع می گردد؟ تنها دو علت آن را واضح سازید.

3ـ چرا در بعضی از مناطق کشور ما انواع نباتات زراعتی و تولیدات آن کم است؟ علت 
آن را واضح سازید.

    
     فعالیت خارج از صنف

هر یک تان، یک نوع از نبات زراعتی را انتخاب نمایید و تولیدات ساالنۀ آن را در یک 
والیت تخمین نمایید.

؟

شکل6

شکل7
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درس پنجم
4،1 مالداری و اهمیت اقتصادی آن 

افغانستان سابقۀ زیاد دارد. زمانی که شکار حیوانات کم شده  مالداری و تربیۀ حیوانات در 
رفت  مردم به طرز زنده گی دیگری رو آورد و به تربیه و پرورش حیوانات پرداختند. از آن 

زمان تا حال قرن ها می گذرد که یک تعداد از مردم به این وضع زنده گی ادامه می دهند.
سلسله کوه های دارای نشیب و تپه های خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری 
حیوانات و مواشی را به خوبی آماده ساخته و تا حال یک تعداد زیادی از مردم ما را به این 

طرز وشیوۀ زنده گی، مصروف نگهداشته است.
در افغانستان در حدود 80 فیصد مردم در سکتور زراعت مصروفند و هیچ زارع وجود ندارد 
که به تربیۀ مواشی مشغول نباشد. عالوه بر آن یک تعداد زیادی از مردم خاصتاً کوچی ها 

کاماًل به تربیۀ مواشی مشغول اند و وسایل معیشت شان را از همین طریق تکافو می کنند.
اهمیت و ارزش مالداری یا پرورش حیوانات از لحاظ کمیت و کیفیت در این است که در 

انکشاف اقتصاد مردم ما نقش مهم دارد.
ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7 الی 10 فیصد عواید غیر خالص ملی را تشکیل می دهد.

عالوه بر آن که مردم از محصوالت حیوانی بحیث منبع مهم مواد غذایی) گوشت و لبنیات( 
استفاده می نمایند از حیوانات برای تولید قوۀ کار، حمل ونقل، تولید پوست، پشم وغیره نیز 

تربیه و پرورش حیوانات در زنده گی و اقتصاد مردم ما از چه اهمیت برخوردار است؟
تصویر از شتر دوکوهانۀ افغانستان

شکل8
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استفاده می کنند.
محصوالت حیوانی، چون: پشم، پوست گاو و گوسفند، پوست قره قل و روده از نظر ارزش 

معموالً از ده الی بیست فیصد صادرات کشور را احتوا می نمایید.
هم چنان صادرات قالین از پشــم و پوســتین باب صنعتی شــده از پوست، بازهم یک فیصدی 
قابل مالحظۀ صادرات افغانستان را تشکیل می دهد. عالوه بر آن قسمت اعظم گوشت و شیر 
مصرف شــده در کشــور که بترتیب  برای هر نفر ســاالنه در حدود 11.5 الی 60 کیلوگرام 

تخمین می شود از منابع داخلی تهیه می گردد.
پرورش  به  کشور  در  اخیر  سالی های  و خشک  ساله  سی  جنگ های  که  است  تذکر  قابل 
حیوانات و مالداران نیز صدمۀ بزرگ رسانده، در پهلوی آن تلف شدن حیوانات نسبت نبودن 
آب صحی و کافی و محل بودوباش مناسب در ایام سرد سال، زیاد بوده، وفیات ساالنۀ آن را 

تقریباً 20 فیصد تخمین نموده اند.
	•انواع حیوانات اهلی و توزیع جغرافیایی آن حیوانات اهلی که پرورش آن معموالً توسط 

مالداران و زمینداران صورت می گیرد عبارت اند از:
اهلی  از جمله حیوانات  مرغ خانه گی وغیره  قاطر،  اسپ،  بز، مرکب، شتر،  گاو، گوسفند، 

شکل9
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گوسفند قره قل و گوسفند عادی در اقتصاد کشور رول عمده دارد و سهم آن در صادرات 
محصوالت حیوانی بسیار زیاد است.

قسمی که در )نقشۀ حیواناتI( می بینید پرورش گوسفند کم و بیش در سرتاسر کشور صورت 
می گیرد. در حالی که گوسفند قره قل در صفحات شمال از والیت بدخشان تا هرات گسترش 

یافته است. تربیۀ بز، نیز در سرتاسر کشور رواج دارد.
مانند گاو،  نمایید، می بینید که پرورش حیوانات دیگری؛  توجه   )IIنقشۀ )حیوانات به  اگر 

مرکب، اسپ و اشتر نیز کم و بیش در تمام والیات کشور عملی می شود.

شکل10
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     فعالیت داخل صنف
کار  نتیجۀ  و  دهند  انجام  را  ذیل  تنظیم گردند، وظایف  مناسب  در گروپ های  شاگردان 

خویش را به هم صنفان خود ارایه نمایند.
1ـ متن درس را خاموشانه مطالعه نمایند و در مورد اهمیت مالداری صحبت نمایند.

گوسفند،  جفرافیایی  توزیع  دربارۀ  نمایند  مطالعه  را   )I حیوانات  )نقشه  و  درس  متن  2ـ 
گوسفند قره قل و بز معلومات دهند.

3ـ متن درس و )نقشه حیوانات II( را مطالعه نمایند، ساحات پرورش و نگهداری حیوانات 
چون گاو، مرکب، اسپ و اشتر را مشخص کنند.

   سؤال ها    
1ـ مالداری در زنده گی و اقتصاد مردم کشور ماچه نقش دارد؟ توضیح دهید.
2ـ پرورش کدام نوع از حیوانات اهلی در کشور ما معمول است؟ نام ببرید.

3ـ عالوه از محصوالت حیوانی از نیروی کدام حیوانات در کدام موارد استفاده صورت 
می گیرد؟ معلومات دهید.

استفاده صورت  از آن چه  اند؟  ها  به دست می آید کدام  از حیوانات  4ـ محصوالتی که 
می گیرد و ارزش کدام محصول حیوانی بعد از صنعتی شدن باال خواهد رفت.

      فعالیت خارج از صنف
با استفاده از منابع دربارۀ زنده گی مردم کوچی، شغل وکار آن ها، شیوۀ نگهداری حیوانات و 

مشکالت آن ها یک مقاله بنویسید.

ACKU؟
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درس ششم
5،1 شیوه های مالداری  

الف. شیوۀ عنعنوی  و قدیمی
قسمی که در درس قبلی دربارۀ اهمیت مالداری معلومات حاصل نمودید، یک تعداد زیادی 
از مردم ما از طریق تربیۀ مواشی امرار حیات می نمایند. هم چنان تربیۀ حیوانات از منابع مهم 
عایداتی کشور به حساب می آید. مالداری به شکل عنعنوی  و سنتی از زمانه های قدیم در 
کشور ما رواج دارد. مالداران کوچی با تحمل نمودن مشکالت فراوان در طول سال از یک 
چراه گاه به چراه گاه دیگر غرض چرانیدن حیوانات خویش در حرکت اند و در ساحات 

وسیع علفدار در نقاط مختلف کشور به شکل عنعنوی  مصروف نگهداری مواشی اند.
مشکالت عمدۀ شیوۀ عنعنوی  نگهداری حیوانات عبارت انداز:

خشکسالی، قلت آب آشامیدنی، استفاده از آب های غیر صحی، نداشتن سرپناه زمستانی، 
عدم توجه به حفاظت حیوانات از آفات و امراض حیوانی، رابطه نداشتن اکثریت مالداران 
توجه  مریض،  حیوانات  تداوی  و  معالجه  وقایه،  غرض  حیوانی  کلنیک های  و  فارم ها  به 

نداشتن به تغییر شکل عنعنوی  به نسل اصالح شده زراعتی وغیره.
ب. شیوۀ عصری و پیشرفته

تکثیر و تربیۀ حیوانات به صورت عصری و فنی در ســال 1312 هـ ش آغاز شــد. در ســال 
1315 هـــ ش جهت معالجۀ حیوانات مریض، اولین کلنیک حیوانی در کابل اعمار گردید 
که هدف آن تداوی حیوانات دولتی خاصتاً اســپ های قطعات عسکری و بعضی حیوانات 
مراجعین بوده است. در سال 1323 هـ ش در والیت قطغن و بدخشان آنوقت مرض مدهش 

در کشور ما تربیه و پرورش حیوانات چگونه صورت می گیرد؟
گلۀ مواشی، نزدیک یک دریا در صفحات شمال کشور شکل 11
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بین گاوها شــیوع نمود و تلفات ســنگین را بــار آورد، از آن وقت به بعد موضوع توســعۀ 
خدمات وترنری مورد توجه قرار گرفت طوری که تا اواخر ســال 1345 هـ ش در حدود 9 
کلینیک حیوانی در والیات مختلف تأسیس گردید و در سال 1353 هـ ش تعداد آن به 17 
کلینیک رسید. البته در این اواخر تعداد پوهنځى های علوم وترنری در کشور افزایش یافته و 
با ایجاد کلینیک های حیوانی نیز توجه صورت گرفته؛ اما با آن هم عدم موجودیت پرسونل 
و وسایل کافی در مراکز مختلف حیوانی احساس می گردد و اندازۀ ساالنه وفیات حیوانات 

هنوز هم بلند است.
مســایل عمــده در شــیوۀ عصــری 
انکشــاف  و  مالــداری  پیشــرفتۀ  و 

محصوالت حیوانی عبارت اند از:
	•فراهم نمودن علوفۀ بیشــتر، توجه 

بهتر به غذای متوازن حیوانی.
	•حفاظت حیوانات در برابر آفات و 

امراض حیوانی
	•تکثیر و ترویج نســل اصالح شدۀ 

زراعتی
و  فارم ها  نمودن  فعال  و  تأسیس  •	

کلینیک های حیوانی
	•موجودیت مدیریت خوب و ادارۀ منظم

      فعالیت داخل صنف
شاگردان در دو گروپ تنظیم شوند؛ گروپ اول با استفاده از متن و تصاویر درس راجع 
به شیوۀ قدیمی و عنعنوی  مالداری و گروپ دوم دربارۀ شیوۀ عصری و پیشرفتۀ مالداری 

بحث نموده، نتیجۀ بحث خویش را به هم صنفان خود ارایه نمایند.
      سؤال ها

1ـ مشکالت شیوۀ عنعنوی  مالداری کدام ها اند؟ توضیح نمایید
2ـ شیوۀ عصری و فنی تربیۀ حیوانات چگونه است؟ معلومات دهید.

نام  می گردد؟  حیوانی  محصوالت  ازدیاد  و  مالداری  پیشرفت  سبب  عوامل،  کدام  3ـ 
ببرید.

     فعالیت خارج از صنف
یک تصویر کدام حیوان، حیوانات و یا مرکز حیوانی را تدارک نموده در درس بعدی 

دربارۀ آن صحبت نمایید.

؟

شکل 12

ACKU



  19

درس هفتم
6،1 حیوانات وحشی  

حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی، باالی احیای طبیعی تاثیرات بارز دارند. 
در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلف زنده گی می کنند که هر کدام آن ها 
اهمیت خاص خود را دارا می باشند. اهمیت حیوانات که در جنگالت و چراه گاه ها زیست 

دارند از نظر جلب سیاحین، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوان است.
تاثیرات فعالیت انسان ها باالی حیات و موجودیت این حیوانات بیشتر بوده و عموماً تحت تهدید 
شکار یا مداخله در پناه گاه شان قرار دارند که از طریق چرش حیوانات اهلی، جمع آوری و درو 

فرش نباتی به منظور تهیه علوفه و تسخین و قطع غیر عادالنۀ جنگالت صورت می گیرد.
به خصوص کوه های هندوکش    بیشتر آن را، کوه ها  افغانستان که قسمت  ساختمان طبیعی 
جغرافیایی  اهمیت  است،  محاط  ریگی  دشت های  و  نشیب ها  توسط  و  است  نموده  اشغال 

حیوانی آن را بیشتر ساخته تعداد از تنوع حیات را تشکیل و تقویه نموده است.
زمینۀ  ما  نقاط مختلف کشور  پیداوار غذایی در  و  اقلیمی  اراضی، شرایط  به ساختمان  نظر 

زیست حیوانات و پرنده گان مختلف مساعد گردیده که یک تعداد آن عبارت اند از:
ـ حیوانات ذوحیاتین و خزنده گان؛ مانند: انواع بقه، چلپاسه و مار.

مارکه 27 نوع آن در افغانستان ثبت شده هفت نوع آن زهری بوده که پنج نوع آن افعی و دو 
نوع دیگری آن کبرا می باشد.

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

به نقشه های حیوانات وحشی نگاه کنید. کدام نوع از حیوانات علف خوار و حیوانات گوشت خوار در 
کشور ما وجود دارد؟

نقشۀ حیوانات علف خوار شکل13
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حالت از بین رفتن یا فرار قرار دارند که 
مهم ترین آن ها عبارت اند از:

ـ پلنگ که در دره های بلند پامیر و حوزۀ 
مرغاب دیده می شود.

ـ کفتــار کــه در قســمت های مرکزی 
کشور زنده گی می کند.

ـ گــرگ، روباه ســرخ، پشــک خورد و 
پشــک کوهی کــه در تمام قســمت های 

کشور پراگنده اند.

ـ خرس ها که در ساحات جنگلی و کوهی زیست دارند.
ـ هم چنان گوسفند مارکوپولو، آهو، بزمار خوار و غیره قابل یادآوری اند که در نقاط مختلف 

افغانستان زنده گی می کنند.
یک سروی که در کشور ما صورت گرفته در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور 
تشخیص شده است که می توانیم از انواع پرنده گان آبی، دشتی، جنگلی وغیره نام ببریم که 
مشهورترین آن ها قاز، شترمرغ، مرغابی، طوطی، زاغ، کلنگ، عقاب، غچی، گنجشک و ده 

ها نوع دیگر می باشد.

      فعالیت داخل صنف
جدول زیر را در کتابچه های تان با استفاده از نقشه ها و متن درس تکمیل نمایید.

        
   سؤال ها    

 1ـ زنده گی و موجودیت حیوانات وحشی با چگونه تهدید روبرو اند؟ توضیح نمایید.
2ـ چند نوع از حیوانات پستاندار، خزنده گان و پرنده گان را که می شناسید نام ببرید.؟

   فعالیت خارج از صنف    
دربارۀ اهمیت و نقش حیوانات وحشی و پرنده گان در طبیعت، تهدیدی که برای آن ها 

متوجه است و این که چگونه از آن ها محافظت صورت گیرد یک مقاله بنویسید.

؟

بزکوهی حیوانات علف خوار
پلنگ حیوانات گوشت خوار

IIنقشۀ حیوانات گوشت خوار

حیوانات وحشی

شکل14
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درس هشتم
7،1 بررسی وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان  

شما در دروس این فصل با زراعت و مالداری افغانستان آشنا  می شوید.
در پایان این فصل می خواهیم وضعیت زراعت و مالداری را درکشور خویش بررسی نماییم 
افغانستان یک کشور زراعتی است. اصاًل کشورهای که اکثریت مردم آن مصروف زراعت 
به  رو  ممالک  جملۀ  از  که  افغانستان  نمی آیند.  حساب  به  پیشرفته  کشورهای  جملۀ  از  اند 
انکشاف است اکثریت مردم آن به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری 

احتیاجات اولیۀ خویش را رفع می نمایند.
با وجود آن که اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته؛ اما این رشد 
ما  مردم    میلیون  حاضر شش و نیم  حال  در  دهد.  کاهش  را  گرسنگی  و  فقر  است  نتوانسته 
روزانه  خانواده ها  در صد   24 سازند.  بر آورده  را  روزانۀ شان  غذایی  نیاز  حد اقل  نمی توانند 
مصرف غذایی بسیار کمی دارند و 30 در صد نفوس افغانستان کمتر از نیاز شان مواد غذایی 
را مصرف می کنند. تقریباً 40 در صد کودکان زیر سه سال دچار کمبود وزن )سوءتغذی( 
اند و 6.7 فیصد به دلیل سوء تغذی تلف می شوند. به طور کلی 44 در صد نفوس کشور به 

درجات مختلف، مشکالت مواد غذایی دارند.
اما اگر از آب و زمین افغانســتان به شــکل درست و فنی اســتفاده صورت گیرد محصوالت 
زراعتــی و حیوانی ما چندین برابر خواهند شــد و نه تنها ضروریــات داخلی را رفع خواهند 

وضعیت زراعت و مالداری  در افغانستان چگونه است؟
شکل15
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کرد بلکه در رشد صنایع محصوالت 
زراعتــی و صــادرات کشــور نقش 

اساسی خواهند داشت.
عواملــی که بر پیشــرفت، توســعه و 
یــا محدودیت فعالیت هــای زراعتی 
و مالــداری در کشــور تاثیــر دارند 
عبارت انــد از: عوامل طبیعی )مانند: 
اقلیم، ساختمان اراضی نوعیت خاک 

وغیره( عوامل بشری    
)نیروی کار، سویۀ تخنیکی، وآگاهی 
فنی زارعین وغیره( عوامل اقتصادی 
)سرمایه، بازار فروش، وسایل حمل و 
نقل وغیره( و باالخره عوامل سیاسی 

یعنی سیاست حکومت.

ازجمله عوامل طبیعی یکی هم اقلیم 
مواد  کیفیت  و  کمیت  بر  که  است 

در  زمستان  فصل  طوالنی  موجودیت  و  هوا  سردی  نسبت  به  دارد.  مستقیم  تاثیر  زراعتی 
بعضی مناطق مرتفع کشور مانند کابل، گردیز، غزنی و مناطق مرکزی افغانستان تنها از یک 

فصل محصول زراعتی به دست می آید.
ـ کمبود مقدار بارنده گی و قلت آب بعضاً صدمۀ شدیدی را به زراعت و مالداری کشور 

می رساند.
به  افغانستان  انکشاف نکرده است، جریانات آبی دریاهای  نیز  ـ سیستم آبیاری در کشور 
بهتر صورت نگرفته است. هم چنان  استفادۀ  از آب آن  ارزیابی نگردیده و  صورت دقیق 
قسمت اعظم تسهیالت آبیاری توسط ابزار دستی و با استفاده از مواد محلی انجام می یابد.
که  نواحی کشور  اکثر  در  تاکنون  و  بوده  زراعت ضعیف  بخش  در  نیز  سرمایه گزاری  ـ 
زراعت آن محتاج به آبیاری می باشد، بندهای ذخیرۀ آب اعمار نگردیده و به حفرکانال ها 
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و نهر های مورد ضرورت توجه نشده است.
را  مالداری شان  و  زراعتی  شیوۀ  تا  ندارند  اختیار  در  نیز سرمایۀ کافی  مالداران  و  دهاقین 
کود  امراض،  و  آفات  ادویۀ ضد  بذری،  شدۀ  اصالح  تخم های  و  نمایند  بهتر  و  عصری 

کیمیاوی و ماشین آالت زراعتی را تهیه نمایند.
به صورت کل، گفته می توانیم که زراعت و مالداری در افغانستان تا حدی زیاد به شیوۀ 
از فعالیت های زراعتی خانواده های دهاقین رفع  عنعنوی صورت می گیرد و هدف عمده 

نیازمندی های مصرفی آن ها می باشد.
الزم است که زراعت و مالداری به شیوۀ عصری و پیشرفته صورت گیرد. سیستم آبیاری 
منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلنیک های 
حیوانی توسعه یابند، راه های مواصالتی میان مزرعه و مارکیت بهتر شوند و مراکز صنعتی 
و فابریکه یی را که محصوالت زراعتی تولید می کنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد 

را باال ببرند ایجاد و توسعه داده شوند.

شکل17
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؟

عالوه بر آن پالن های انکشــافی کوتاه مدت و درازمدت غرض جلب ســرمایه گزاری در 
بخــش زراعــت و مالداری عملی شــوند. از منابع طبیعی، علف چرهــا و جنگل ها حفاظت 

صورت گیرد و از آن به طور دایم و معقوالنه استفاده گردد.

     فعالیت داخل صنف
مشکالت  دربارۀ  محترم  معلم  رهنمایی  تحت  و  تنظیم گردند  دو گروپ  در  شاگردان 
زراعت و مالداری و این که چگونه این موانع و مشکالت رفع گردند بحث کنند و نتیجۀ 

بحث خویش را در صنف ارایه نمایند.

    سؤال ها    
1ـ کدام عوامل سبب عدم پیشرفت زراعت و مالداری در کشور گردیده نام ببرید.؟

2ـ چگونه می توانیم وضعیت زراعت و مالداری را در کشور بهتر سازیم توضیح نمایید.؟
   فعالیت خارج از صنف    

نکات مهم و خالصۀ فصل اول را بنویسید  و در صنف ارایه نمایید.
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شما در بخش افغانستان در فصل اول در مورد زراعت و مالداری افغانستان معلومات کسب 
کردید در این فصل راجع به انرژی و معادن افغانستان معلومات داده می شود.

	•انرژ ی و اهمیت آن 
	•منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید

	•برق 
- برق آبی 

- برق حرارتی 
	•زغال سنگ و معادن آن در کشور 

- معدن زغال سنگ درۀ صوف
- معدن زغال سنگ آشپشته 
- معدن زغال سنگ کرکر 

- معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات 
	•نفت و گاز 

- نفت 
- گاز

	•حوزه های نفت خیز کشور
	•فلزات 

	•اهمیت اقتصادی معادن فلزات 
	•معادن سنگ های ساختمانی

	•احجار کریمه 
- الماس 
- الجورد 

- لعل 
- یاقوت 
- زمرد 

	•بررسی وضعیت انرژی و معادن

فصل دوم
انرژي و معادن

در این فصل میخوانیم
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
	•شاگردان اهمیت انرژی را در زنده گی بشر درک کنند.

	•با منابع انرژی کشور و میزان آن ها آشنا  شوند.
	•اهمیت فلزات را در زنده گی اقتصادی درک کنند.

	•معادن فلزات کشور را بشناسند.
	•معدن سنگ های ساختمانی و اهمیت اقتصادی آن را درک کنند.

	•معادن احجار کریمۀ کشور و اهمیت اقتصادی آن ها را درک کنند.

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
	•شاگردان بتوانند اهمیت انرژی را بیان کنند.

	•انواع انرژی را نام بگیرند.
	•اهمیت اقتصادی فلزات را بیان کنند و کاربردهای مهم آن ها را توضیح دهند.

	•معادن مهم فلزات کشور را بروی نقشه نشان دهند.
	•معادن سنگ های ساختمانی و سنگ های گران بها را بشناسند.

	•اهمیت اقتصادی سنگ های ساختمانی را توضیح دهند.

اهداف عمومی فصل دوم
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درس نهم
1،2 انرژی و اهمیت آن  

انرژی، عبارت از نیرو و یا قوۀ است که به اثر آن تحرک در صنایع، ماشین آالت و تولیدات 
صنعتی به وجود می آید.

در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود دارد که هم در سطح زمین و هم در زیر 
قشر زمین یافت می شود.

صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خورد و بزرگ را به 
حرکت در آورد.

غیره  و  حمل و نقل  صنعت،  تجارت،  بوده،  برخوردار  مهمی  اهمیت  از  درافغانستان  انرژی 
فعالیت های حیاتی مستقیماً به آن وابسته گی دارد.

منابع مهم انرژی عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، آب، باد، آفتاب وغیره.
ـ زغال سنگ از جمله منابع عمدۀ تولید انرژی درافغانستان بوده مخصوصاً در حال حاضر که 
منابع دیگری انرژی؛ مانند: نفت و گاز گران تر می باشد. بنابر این زغال سنگ به حیث یک 

مادۀ مولد انرژی نسبتاً ارزان حایز اهمیت است.
یک قسمت زغال سنگ در صنایع و قسمت دیگر آن به حیث مادۀ سوخت مورد استفاده قرار 
می گیرد عالوه بر زغال سنگ، نفت نیز در کشور ما به حیث یکی از منابع تولید انرژی از 

اهمیت خاص برخوردار است.
ـ تحقیقات و  مطالعاتی که در مورد تفحص نفت از سال 1315 هـ ش از طرف جیولوجیست های 
افغانی و خارجی صورت گرفته بود معلوم شد که ذخایر نفت در بسیاری از نقاط کشور مانند: 

ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی وجود دارد.
ـ منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان گاز طبیعی است. گاز طبیعی از جمله معادن مهم در 

تصویر کلکتور یا آب گرم کن آفتابیراجع به انرژی چه معلومات دارید؟

شکل 19
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افغانستان به شمار رفته و از نظر مصرف آن 
در داخل و صدور آن به خارج حایز اهمیت 
است. عالوه از تنویر وگرم کردن منازل در 
پخت و پز و در به کار انداختن کارخانه های 

صنعتی نیز حایز اهمیت زیاد می باشد. 
ـ منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی 
برق می گردد. از نیروی برق در تنویر منازل، 
آالت  ماشین  انداختن  به کار  و  و پز  پخت 

برقی کار گرفته می شود.
وجود  نیز  انرژی  دیگر  انواع  افغانستان  در 
استفاده  آن  از  جا ها  بعضی  در  که  دارد 
سراسر  در  آینده  در  است  ممکن  می کنند، 

کشور عمومیت پیدا نماید؛ مانند:
چراغ های  آبیاری،  پمپ های  آفتابی،  پمپ های   )Solar Energy( آفتابی  برق  دستگاه 
هشت  مصرف  به  که  دارد  نظر  در  آب  و  انرژی  وزارت  اواخر  دراین  وغیره.  خورشیدی 
میلیارد دالر بند های برق آبی را باالی دریای کوکچه، دریای کنر و سایر دریاهای افغانستان 

اعمار نماید.
موثریت استفاده از انرژی که منابع تجدید پذیر طبیعی دارند؛ مانند: آب، باد و آفتاب در این 
است که از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید و از سوخت موادی؛ مانند چوب، 

گاز، زغال سنگ و تیل صرفه جویی بعمل می آید.

      فعالیت داخل صنف    
شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول در مورد انرژی و گروپ دوم درمورد اهمیت 
انرژی در زنده گی روزمره شان صحبت نموده و نتیجه بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

    سؤال ها    
1ـ انرژی را تعریف نمایید  و منابع مهم آن را نام بگیرید.

2ـ  چرا زغال سنگ از مواد مهم تولید انرژی به شمار می رود؟
3ـ  راجع به اهمیت آب در تولید انرژی برق معلومات دهید.؟

4ـ اهمیت انرژی را توضیح نمایید.؟
   فعالیت خارج صنف    

شما در یک شبانه روز گذشته از کدام نوع انرژی استفاده کردید؟ دربارۀ آن که از کدام 
منبع به دست آمده، در کجا تولید شده و چگونه به دسترس شما قرار گرفته، معلومات تان را 

در یک صفحه بنویسید.

؟

تصویر ازدستگاه سولر انرژی که توسط آن انرژی آفتاب را ذخیره می کنند

شکل20
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درس دهم
2.2 منابع انرژی قابل تجدید وغیر قابل تجدید  

منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید چه مفهومی را افاده می کند؟
 در طبیعت دونوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت اند از: منابع انرژی قابل تجدید و منابع 

انرژی غیر قابل تجدید که هرکدام آن را به تفصیل می خوانیم:
انسان  پیدا می شود،  به وفرت  را گویند که در طبیعت  منابعی  قابل تجدید آن  انرژی  منابع 
می تواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند و امکان دسترسی دوباره به آن میسر می باشد: 

مانند آب، باد و آفتاب که دایم در طبیعت وجود دارد پایان نا پذیر و قابل تجدید اند.
منابع انرژی غیر قابل تجدید آن منابع را گویند که پس از مدتی ذخایر آن به پایان می رسد 
آن  از  دوامــــــــدار  شکل  به  نمی تواند  انسان    وگازکه  نفت  سنگ،  زغال  ذخایر  مانند: 
استفاده کند. انرژی حرارتی که از سوختاندن زغال سنگ، نفت وگاز حاصل می شود باعث 
آلوده گی محیط زیست و سبب گرم شدن زمین می گردد. در کشور ما افغانستان از هردو نوع 

منابع انرژی استفاده می شود .
در افغانستان در پهلوی منابع انرژی غیر قابل )تجدید( زغال سنگ، نفت وگاز( از منابع انرژی 
قابل تجدید نیز استفاده صورت می گیرد که از آن جمله آب یکی از منابع عمده انرژی قابل 

تجدید به حساب می آید.
دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق محسوب می شوند. با اعمار 

بندها و نصب توربین ها می توانیم از آب، انرژی برق را تولید نماییم .
برق آبی که از نیروی آب تولید می شود نسبت به زغال سنگ، نفت و گاز اقتصادی می باشد.

تصویر دستگاه سولر انرژی یا برق آفتابیراجع به انرژی چه معلومات دارید؟

شکل21
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تمام  ارزان  نسبتاً  آبی  برق  تولید 
می شود، زیرا که تولید برق آبی به 
اساس جریان دایمی آب صورت 
می گیرد. منابع دیگری تولید برق 
باد است. که از باد به منظور تولید 
برق در بعضی مناطق کشور ما طور 
می آید.  عمل  به  استفاده  امتحانی 
ممکن است در آینده در سرتاسر 

کشور توسعه پیدا نماید.
منبع دیگرتولید برق، انرژی آفتاب 
است که از آن جمله کولکتورهای 
چراغ های  گرم کن(  )آب  آفتابی 
آفتابی، دیگ های پخت وپز وغیره 

که با استفاده از انرژی آفتاب نتیجه مطلوب را بار آورده است. با توسعه کولکتور های آفتابی 
در کشور هم صرفه جویی در مصرف برق صورت خواهد گرفت و هم از آلوده گی محیط 

زیست جلوگیری خواهد شد. 
در حال حاضر از انرژی آفتاب در بعضی از والیات کشور استفاده صورت گرفته است و 

پروسه کار آن جریان دارد.

      فعالیت داخل صنف    
شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول در بارۀ منابع انرژی قابل تجدید و گروپ دوم 
دربارۀ منابع انرژی غیر قابل تجدید مباحثه نموده، نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

    سوال ها    
1ـ چرا به منابع نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیر قابل تجدید می گویند؟

2ـ منابع مختلف انرژی را نام بگیرید؟
3ـ کدام منابع را منابع انرژی غیر قابل تجدید می گویند، جواب غلط را مشخص نمایید.

د. آفتاب   ج. باد    ب. زغال سنگ    الف. آب 
4ـ انرژی قابل تجدید وغیر قابل تجدید از هم چه فرق دارند، توضیح نمایید.

   فعالیت خارج صنف    
اگر در جای بودباش تان از کدام منبع انرژی قابل تجدید استفاده صورت می گیرد؛ دربارۀ آن 
که انرژی تولید شده مذکور از کدام منبع به دست آمده وچگونه تولید می شود، معلومات 

را جمع آوری و به هم صنفان تان ارایه نمایید. 

؟

تصویر دیگ آفتابی

شکل22
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درس یازدهم
3.2 برق  

از برق به حیث مهم ترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی، اقتصادی، تنویر شهرها و 
منازل، کارخانه ها و آالت برقی استفاده می شود. از نیمه اول قرن بیست استفاده آن در کشور 

آغاز گردید و تحول بزرگی را در صنایع و جامعه پدید آورد.
برای اولین بار در افغانستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان دستگاه کوچک برق به 
کار افتاد که عبارت از یک داینموی کوچک بود که ظرفیت چهل چراغ برق را داشت  و 
در شهر کابل درسال 1272هـ ش به کار انداخته شد و برای تنویر ارگ از آن استفاده به  عمل 
می آمد. به تعقیب آن در سال های 1275 ـ 1277 هـ ش چندین دستگاه کوچک برقی دیگر 
از انرژی بخار یکی پی دیگر به کار انداخته شد. در سال 1290 هـ ش یک پایه ماشین برق به 
قوه 19 کیلووات توسط بخار در شهر جالل آباد به کار انداخته شد و بالخره در سال 1296هـ 

ش یک دستگاه کوچک تولید برق از بخار به قوه 15 کیلووات در پغمان فعال گردید.
در افغانستان از بندهای برق نیز به منظور تولید برق استفاده می شود.

و  انکشاف  هیچ گونه  بداین سو  سال  چهل  مدت  از  شده  اعمار  کشور  در  که  برق  بند های 
پیشرفتی در آن صورت نگرفته بنابر این نیازمندی های کشور ما را مرفوع نمی سازد.

به  افزون مردم  نیازمندی روز  العاده زیاد شده است  نفوس شهر ها فوق  در حال حاضر که 
انرژی برق نیز بیشتر گردیده است.

برق  جمله  از  بوده  برق  ظرفیت  میگاوات   24000 دارای  افغانستان  برق،  ماستر پالن  مطابق 
آبی 23000 میگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن  از منابع گاز طبیعی، زغال 
سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید و انکشاف آن به سرمایه گزاری هنگفت ضرورت 

نمایی از فابریکۀ تولید برق سروبیاز برق در افغانستان به چه منظور استفاده می شود؟

شکل23
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دارد. افغانستان با وجود سرعت زیادی 
تولید انرژی برق از لحاظ تولید، ساالنه 
به مقایسه جهان و ممالک همسایه عقب 
مانده است. در سال 1976 م که به طور 
اوسط در جهان 1714 کیلووات ساعت 
داشت.  وجود  برق  انرژی  سرانه  تولید 
در همین مدت تولید سرانه انرژی برق 
در افغانستان 41 کیلووات ساعت و 42 
مرتبه کمتر از اوسط جهانی بود. کشور 
ما  انرژی برق آبی را به واسطه احداث 
که  نماید  می  استحصال  برق  بندهای 
بعضی از پروژه های بند برق عبارت اند 

از: بند نغلو، بند سروبی، بند ماهیپر، 
بند درونته، بند کجکی و بند جبل السراج که در مورد آن بعداً مفصاًل بحث خواهیم کرد.

      فعالیت داخل صنف    
شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند؛ هر گروپ روی اهمیت برق در حیات روزمره 

بحث نموده و نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

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

2ـ از برق در کدام فعالیت ها استفاده می شود؟
3 ـ افغانستان دارای ظرفیت چقدر میگاوات برق آبی بوده و بقیه برق مورد ضرورت در 

کشور از کدام منابع به دست می آید؟
4ـ بند های مشهور برق کشور را نام ببرید؟

   فعالیت خارج صنف    
در خانه و مکتب تان برق وجود دارد یا خیر؟

اگر وجود دارد از کدام منبع تولید شده؟ مصرف ماهانه و قیمت آن چگونه است؟ در مورد 
آن معلومات جمع آوری نموده و در درس بعدی دربارۀ آن صحبت نمایید.

؟

فابریکۀ برق تولید سروبی شکل 24
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درس دوازدهم
الف . برق آبی

سایر  و  صنعتی  زنده گی  در  انرژی  منبع  مهم ترین  حیث  به  برق  بیستم،  قرن  اول  نیمۀ  از 
فعالیت های بشری مطرح گردید، استحصال و استفاده از آن به سرعت افزایش یافت. بنابر 
اهمیت روز افزون برق، سروی آب های جاری افغانستان صورت گرفت و چنین اظهار نظر 
به عمل آمد که افغانستان بنابر داشتن نشیبی های زیاد در مسیر دریاها تقریباً در هر دریا برای 
افغانستان، اقتصادی ترین منبع  اعمار بندهای برق خیلی مساعد بوده و در حقیقت دریاهای 

تولید برق شناخته شده است.
از روی سروی های مقدماتی که در قسمت تولید برق در افغانستان صورت گرفته است معلوم 
می گردد که در حدود 2،5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال شده 
می تواند؛ اما فعاًل ؛ یک اندازه کم این قوه تحت استفاده قرار دارد. در حال حاضر تولید برق 
نه تنها از منابع آبی صورت می گیرد؛ بلکه از منابع حرارتی؛ مانند: زغال سنگ، نفت و گاز 

نیز تولید می شود.
افغانستان دارای دستگاه های متعدد برق آبی است که ذیاًل به شرح هریک آن می پردازیم.

1ـ فابریکۀ برق جبل السراج
با توربین 37 متر  ارتفاع دستگاه  دستگاه برق جبل السراج باالی دریای سالنگ اعمار شده 

بوده مقدار آبی که باالی توربین می ریزد  ده متر مکعب فی ثانیه محاسبه شده است.
.ش  هـ  سال 1299  در  و  . ش شروع  هـ  سال 1294  در  دستگاه جبل السراج  ساختمان  کار 

بندهای برق آبی در افغانستان باالی کدام دریاها اعمار شده و در حیات اقتصادی مردم ما چه تاثیر دارد؟
فابریکۀ تولید برق آبی نغلو
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کیلووات   1500 آن  مجموعی  ظرفیت  و  بوده  توربین  سه  دارای  فوق  دستگاه  شد.  تکمیل 
می باشد. دورۀ استهالک دستگاه متذکره تکمیل گردیده و به بازسازی ضرورت دارد. باآن 
هم دو پایه توربین آن فعال و شامل شبکه سرتاسری می باشد. از برق تولید شدۀ جبل السراج 
در روشن ساختن شهر جبل السراج، چاریکار، و به کار انداختن فابریکۀ گلبهار استفاده صورت 

می گیرد.
2- چک وردگ

 امور ساختمانی فابریکۀ برق آبی چک وردگ در ماه ثور 1316 هـ . ش آغاز و با مصرف 
منظور  به  بند برق چک وردگ که  یافت  پایان  . ش  هـ  در سال 1319  افغانی  میلیون   )15(
ذخیرۀ آب دریای چک اعمار گردیده دارای 300 متر طول 13 متر عرض در قسمت تحتانی 
9 متر ارتفاع بود و آبشاری را با ارتفاع 27 متر ایجاد می نماید که با استفاده از نهر جداگانه 
به طول 4000 متر و ظرفیت 17 متر مکعب آب در ثانیه دستگاه تولید برق را که دارای سه 
توربین می باشد فعال می سازد.  که البته ظرفیت تولید همه آن ها به 3300 کیلووات می رسد و 
برق حاصله از آن به مسافۀ تخمیناً 55 کیلومتر با استفاده از یک لین هوائی و 55 پایه به کابل 
انتقال داده شده است البته باید اظهار داشت که تولید این دستگاه با درنظر گرفتن مقدار آب 

متفاوت می باشد.
3ـ بند برق پلخمری

و  آغاز کرد  فعالیت  به  هـ ش  درسال 1320  و  اعمار شده  کندز  دریای  باالی  دستگاه  این 
ظرفیت نهایی آن به 4800 کیلووات فی ساعت می رسد. در سال 1336 هـ ش دو دستگاه 
بند برق دوم و سوم پلخمری به ظرفیت 9000 کیلووات فی ساعت ذریعۀ متخصصین اتحاد 

جماهیرشوروی سابق سروی شده و در سال 1341 هـ ش به کار آغاز کرد.
در حال حاضر، توربین های بند برق پلخمری بازسازی شده و مورد  بهره برداری قرار دارد. 
از برق تولید شدۀ آن برای مصرف فابریکۀ نساجی بغالن، سیلو، فابریکۀ ترمیم موتر و برای 

تنویر شهر در نظر گرفته شده است.
4ـ دستگاه برق کجکی

یکی از بزرگترین دستگاهای تولیدی برق در ولسوالی کجکی والیت هلمند بوده و در 150 
کیلومتری شمال غرب شهر کندهار واقع است. دراین منطقه تاسیس بزرگ ترین دستگاه برق 
کشور در نظر گرفته شده بود که ظرفیت تولید 120000 کیلووات برق را خواهد داشت. کار 
ساختمان آن در سال 1330 هـ . ش. آغاز و در سال 1332 هـ .ش خاتمه یافت. دستگاه فعلی 
تنویر  برای  و  داشته  را  برق  تولیدی 33000 کیلووات ساعت  برق آبی در کجکی ظرفیت 
موسی  ولسوالی کجکی،  سنگین،  ولسوالی  گرشک،  لشکرگاه،  هلمند،  کندهار،  شهرهای 
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قلعه و تاسیسات صنعتی این مناطق استفاده می شود.
چون از دستگاه متذکره در جریان سال های متمادی استفاده صورت گرفته توربین های آن 
استهالک شده و در این اواخر به کمک ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا دوباره بازسازی 

گردیده است.
5 ـ دستگاه برق آبی سروبی

دستگاه برق آبی سروبی در 15 کیلومتری دهانۀ دریای پنجشیر باالی دریای کابل در سروبی 
به ارتفاع 1596 متر از سطح بحر احداث شده است. 

این دستگاه دارای دو توربین بوده که ظرفیت هر توربین آن 11000 )جمعاً 22000( کیلووات 
فی ساعت می باشد. کار ساختمان آن در سال 1330 هـ . ش.آغاز و در سال 1336 هـ . ش. 
انجام پذیرفت. دستگاه برق سروبی دو امتیاز مهم دارد، یکی نزدیک بودن به مرکز )کابل( 
واقع گردیده  ابریشم  تنگی  قسمت  در  کابل  دریای  مجرای  این که  دیگر  و  مراکز صنعتی  و 
با موجودیت این وضع طبیعی می تواند در هر چند  و دارای طول و نشیبی زیاد می باشد که 
کیلومتر نشیبی پیدا نماید، یعنی از مجرای تنگی ابریشم از این دستگاه برق، نیز استفاده نهایی 

به عمل می آید.
در حال حاضر دبت دریای کابل درناحیه سروبی در فصل بهار 74 متر مکعب فی ثانیه می باشد. 
عالوه بر آن دریای نامبرده در جریان هفت ماه آب کافی دارد و پنج ماه دیگر، یعنی از ماه 
میزان تا ماه حوت، آب دریای کابل کاهش پیدا نموده کم می شود. به همین علت است که 
ظرفیت دستگاه موجودۀ سروبی به )22000( کیلووات محدود مانده است. قرار داد بازسازی 
توربین های برق آبی سروبی با کمپنی »زیمنس جرمنی« قرارداد شده وکار آن تکمیل و مورد 

بهره برداری قرار دارد. 
فابریکۀ گلبهار و دیگر موسسات صنعتی  تنویر شهر کابل،  برای  تولید شدۀ سروبی  برق  از 

پایتخت استفاده گردد.
6 ـ دستگاه برق ماهیپر

دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد. این دستگاه دارای سه توربین 
بوده و ظرفیت تولیدی هر توربین آن 22000 )جمعاً 66000( کیلووات می باشد. 

کارساختمان این دستگاه در سال 1331 هـ . ش. آغاز و در سال 1345 هـ . ش. به پایه اکمال 
رسید و به بهره برداری سپرده شد. این دستگاه از جمله دستگاه برق موسمی بوده، درحین 

وفرت آب فعال و هنگام کمی آب متوقف می گردد. 
این دستگاه برق، دارای بند آبگردان بوده موقعی که آب دریا در ایام تابستان کم گردید این 
فابریکه پرچاو شده و در ایام زمستان و بهار دوباره به جریان می افتد. قرار داد بازسازی دستگاه 
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متذکره نیز با کمپنی زیمنس جرمنی عقد شده و فعاًل مورد بهره برداری قرار دارد. برق تولید 
شدۀ آن در شهرکابل به مصرف می رسد.

7 ـ فابریکه بند برق درونته
کار ساختمان این فابریکه در والیت ننگرهار در ساحۀ درونته در سال 1339 هـ . ش. آغاز 
و در سال 1343هـ . ش. تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این دستگاه دارای سه توربین 
بوده که ظرفیت تولید مجموعی  برق آن 12000 کیلووات فی  ساعت می باشد. فعاًل دورۀ 
استهالک آن تکمیل شده؛ ولی بنابر وضع اقتصادی هنوز هم از آن استفاده می شود. وضع 
ترمیمات  اما  بوده؛  تشویش  قابل  اضافی  پرزه جات  موجودیت  عدم  بنابر  دستگاه،  تخنیکی 
عادی دستگاه گاه به گاه انجام می گیرد. تعداد مشترکین در شهر جالل آباد بیش از ده هزار 
برق  بناًء  بوده  روز افزون  نفوس شهر جالل آباد  در حال حاضر  می باشد.  موسسات  و  فامیل 
موجوده تنها 30 فیصد مشکالت اهالی وصنایع را رفع می سازد. اما سایر مردم در هوای گرم 

)45 ـ 50( درجه سانتی گریت از نعمت تنویر برق محروم می باشند.
این دستگاه در روشنایی شهر جالل آباد و موسسات صنعتی و هم برای  از برق تولید شدۀ 

پمپ کردن  آبیاری 32500 جریب زمین استفاده می شود.
بازسازی دستگاه برق درونته از کمک بالعوض اداره انکشافی ایاالت متحدۀ صورت خواهد 

گرفت و مطالعات آن جریان دارد.
8- دستگاه  بند برق نغلو

به  که  می رود  به شمار  افغانستان  برق  تولید  دستگاه  بزرگترین  نغلو  آبی  برق  مولد  دستگاه 
فاصله تقریبًآ 70 کیلومتر در شرق کابل موقعیت دارد. این دستگاه دارای چهار پایۀ توربین به 

ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت است.
کار ساختمان دستگاه متذکره در سال 1339 هـ . ش. آغاز و در سال 1346 هـ . ش. تکمیل 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
اهداف اساسی این پروژه را از یک طرف ذخیره و توزیع آب مورد ضرورت دستگاه های 
فعلی و آینده سروبی و از جانب دیگر تولید برق مورد ضرورت حوزۀ کابل تشکیل می دهد. 
منبع اصلی آب دستگاه نغلو از دریای کابل و پنجشیر می باشد با گذشت سال های متمادی، 
عقد  روسی  کمپنی  یک  با  آن  بازسازی  شده،  استهالک  نغلو  برق  بند  دستگاه  تجهیزات 

گردیده که کار آن جریان دارد.
9- شبکه برق ازبکستان

کار ساختمان پروژۀ تمدید شبکۀ برق ازبکستان در سال )1386( هـ . ش. آغاز گردید و لین 
برق به شهر کابل و به بعضی والیات دیگر کشوری تمدید یافت که فعالیت های آن را ذیل 
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توضیح می نمائیم:
الف: 1- تمدید لین انتقال دبل سرکت 220 کیلووات از سرحد ازبکستان به حیرتان به طول 

53 کیلومتر.
 23 طول  به  مزار شریف  به  نایب آباد  از  کیلووات   220 سرکت  دبل  انتقال  لین  تمدید   -2

کیلومتر.
3- تمدید لین انتقال دبل سرکت 220 کیلووات از نایب آباد به پلخمری به طول 164 کیلومتر 
تمدید یافت. و در سال 1387 هـ . ش. تکمیل گردید که ظرفیت 300 میگاوات انرژی برق 

را دارا می باشند.
 202 طول  به  کابل  به  پلخمری  از  کیلووات   220 سرکت  دبل  انتقال  لین  تمدید   -1 )ب( 
کیلومتر و ساختمان سب ستیشن 110 / 220 کیلووات در دشت چمتله )سرکوتل خیرخانه( 
به ظرفیت 320 میگاوات امپیر در مجموع در امتداد لین از حیرتان الی کابل به تعداد )1383( 
پایه کتاره دار فلزی به کار رفته است. در سالنگ ها هم بعضی از پایه ها به ارتفاع 3800 متر از 
سطح بحر نصب گردیده است که البته تاحدی احتیاج مردم عامه را در شهر کابل و والیات 

مجاور تکافو می کند.

    فعالیت داخل صنف      
شاگردان به سه گروپ تقسیم شوند؛ یک 
گروپ روی اهمیت برق نغلو و سروبی، 

 گروپ دیگر روی اهمیت بند برق
 ماهیپر و درونته و گروپ سومی روی 
بند برق جبل السراج و پلخمری  اهمیت 
به  را  خود  بحث  نتیجۀ  نموده،  مباحثه 

دیگران ارایه نمایند.

برق برق آبیسال ها
حرارتی

برق 
دیزلی

تورید 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 زیر تولید و تورید انرژی برق آبی، برق حرارتی و برق 

دیزلی را به هزار کیلووات فی ساعت نشان می دهد.
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؟

از لحاظ ظرفیتاز لحاظ سابقه
نغلوفابریکه برق جبل السراج

    سؤال ها    
1ـ قدیمی ترین دستگاه تولید برق افغانستان چه نام دارد و ظرفیت ساالنۀ آن چقدر است؟

2ـ از برق تولید شدۀ دستگاه سروبی و ماهیپر در کجا استفاده می شود؟
3ـ اهداف اساسی پروژۀ نغلو را بیان نمایید؟

4- لین برق ازبکستان چه وقت تکمیل و ظرفیت آن به چند میگاوات می رسد؟
5ـ قوۀ برق که از دریاهای افغانستان تولید آن امکان دارد چقدر تخمین گردیده است؟

از چهار جواب ذیل صحیح آن را انتخاب نمایید.
ب. 2،5 میلیون کیلووات فی ساعت  الف. 1،8 میلیون کیلووات فی ساعت 
د. 1،5 میلیون کیلووات فی ساعت ج. 3،5  میلیون کیلووات فی ساعت 

   فعالیت خارج صنف    
ACKUجدول زیر را به ترتیب  در کتابچه های تان تکمیل نمایید.
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درس سیزدهم
ب. برق حرارتی

برق حرارتی که معموالً از سوختاندن زغال سنگ، نفت وگاز حاصل می شود؛ منبع خوبی 
برای تولید برق در افغانستان بوده، بعد از برق آبی به درجۀ دوم مورد استفاده می باشد.  

آن  از  بعد  یکسال  شد.  تأسیس  کابل  در  هـ.ش.  درسال 1351  دیزلی  برق  فابریکۀ  اولین 
فابریکۀ کوچک دیگری دیزلی به ظرفیت 300 کیلووات ساعت به منظور تنویر فابریکۀ 

پشمینه بافی کندهار تأسیس شد.
در سال 1331 هـ .ش. دو پایه ماشین تولیدبرق دیزلی هریک به ظرفیت 500 کیلووات در 

شهر هرات به کار انداخته شد.
حرارتی  برق  دستگاه های  ظرفیت  آب،  و  انرژی  وزارت  .ش.  هـ   1385 سال  راپور  قرار 
افغانستان، مجموعاً به  )42،7( هزار کیلووات فی ساعت می رسید که )12،5( فیصد تمام 

ظرفیت دستگاه های برق کشور را تشکیل میداد.
در حال حاضر دستگاه های برق کوچک دیزلی، عمده ترین وسیلۀ تولید برق در شهرها و 
والیات؛ مانند: مزارشریف، شبرغان، تخار،هرات، غزنی و کابل می باشد که مواد سوخت 

آن را تیل و بعضاً گاز تشکیل می دهد.
که ذیاًل بعضی از دستگاه های تولید برق حرارتی افغانستان را مورد بحث قرار میدهیم:

آیا در افغانستان از برق حرارتی استفاده می شود؟                                   یک  دستگاه برق حرارتی در شهر کابل

شکل26
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 1ـ دستگاه برق حرارتی مزارشریف
برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزارشریف موقعیت  بزرگترین دستگاه 
دارد و در آن از گاز طبیعی که از جوزجان توسط پایپ الین انتقال می یابد استفاده می شود. 
این دستگاه در سال 1343 هـ .ش. توسط یک انستیتوت روسی به درخواست وزارت معادن 

و صنایع آن وقت احداث شد.
ظرفیت دستگاه نام برده 36 هزار کیلووات در ساعت بوده دارای سه توربین از گاز طبیعی 

می باشد.  و امکان ازدیاد آن تا 48 هزار کیلووات نیز موجود است.
از جمله تولیدات این فابریکه، در حدود 24 هزار کیلووات آن برای فابریکۀ کود کیمیاوی 
مدنظر گرفته شده  بلخ  و  مزارشریف  تنویر شهر  برای  آن  کیلووات  در حدود 12000  و 

بود.

2ـ دستگاه های برق حرارتی کندهار و شهر هرات
دستگاه کندهار در شهر کندهار به ظرفیت 3000 کیلووات شروع به فعالیت نموده بود که 
به  به ظرفیت 12 هزار کیلووات فی ساعت  در حال حاضر دستگاه برق حرارتی کندهار 
فعالیت آغاز نموده و در آینده ظرفیت آن ارتقا خواهد یافت. دستگاه برق حرارتی شهر 
هرات که 12 هزار کیلووات ظرفیت دارد عالوه از مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز 

استفاده می شود. 
 

3ـ دستگاه برق حرارتی کابل
این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خیرخانه مینه موقعیت دارد. کار 
ساختمان این دستگاه نظر به قلت آب که در حوزه های کابل محسوس بود در اخیر سال 

1355 هـ .ش. آغاز و در اوایل سال 1357 هـ .ش. تکمیل شد.
دستگاه فوق به ظرفیت 45 هزار کیلووات به کمک مالی بانک جهانی بازسازی گردیده 
و 40 فیصد برق موجودۀ شهر کابل را تأمین می نمود. این دستگاه دارای دو توربین بوده، 
پرچاو  دستگاه  این  ازبکستان  برق  شدن  وارد  با  فعاًل  می باشد  دیزل  آن  سوخت  مواد  و 

می باشد.
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دستگاه دیگر برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقۀ هودخیل موقعیت دارد، ظرفیت آن 
43،6 هزار کیلووات بوده، متأسفانه در اثر جنگ ها تخریب گردیده است. ترمیم دستگاه 
فوق با کمپنی Alston کشور سویزرلند منعقد گردیده که در آن ترمیم توربین سوم و 

توربین نمبر چهارم آن پیش بینی شده است.
نیز در کشور در نظر گرفته شده  نباید گذاشت که پروژه های دیگر برق حرارتی  ناگفته 
که از جمله می توان پروژۀ تولید گاز توربین شبرغان را نام برد که این پروژه قرار است به 
کمک مالی ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا  به ظرفیت 100 ـ 150 میگاوات در آینده 

احداث گردد.

معلومات اضافی

ظرفیت ناصبه به هزار حوزهشماره
کیلووات

به فیصد

249.262.9کابل1

13.963.5ننگرهار2

22.675.9پلخمری ـ بغالن وکندز3

42.8210.8مزارشریف ـ بلخ4

2.080.5شبرغان5
5.391.3هرات6

43.7011کندهار ـ هلمند7

1.040.3غزنی8

14.93.8سایر حوزه ها9

395.9100مجموع

تقسیم بندی ظرفیت تولید برق در حوزه های مختلف

منبع: گزارش وزارت انرژی و آب میزان سال 1385 صفحه 37
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     فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند، هر گروپ روی اهمیت  یکی از 

دستگاه های برق حرارتی، مباحثه نموده و نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

     سؤال ها
1ـ بزرگترین دستگاه برق حرارتی افغانستان در کجا موقعیت دارد و از برق آن در کدام 

ساحات استفاده می نمایند؟.
2ـ در حال حاضر دستگاه کوچک برق دیزلی افغانستان را نام بگیرید؟

3ـ دستگاه برق حرارتی فعال کابل با چه پیمانه ظرفیت و در کدام منطقه موقعیت داشته 
و چند فیصد برق شهر کابل را تأمین می کند؟

4ـ راجع به برق حرارتی شرق کابل معلومات دهید؟

     فعالیت خارج صنف
چرا عوض برق آبی از برق حرارتی کار می گیرند مزایای برق حرارتی و آبی را مقایسه 

نموده، معلومات خود را در درس آینده به هم صنفان خود ارایه نمایید.
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درس چهاردهم
4،2 زغال سنگ و معادن آن در کشور

ذخایر زغال سنگ در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟
زغال سنگ از جمله منابع عمدۀ تولید انرژی بوده خاصتاً در حال حاضر که قیمت منابع 
نفت وگاز روز افزون است.  بنابراین زغال سنگ به حیث یک مادۀ مولد انرژی نسبتاً ارزان 

حایز اهمیت می باشد.
استخراج زغال سنگ از زمان های خیلی سابق در افغانستان معمول بوده. تحقیقات دربارۀ 
ذخیرۀ زغال سنگ افغانستان اولین بار در سال 1320 هـ .ش. توسط هیأت جیولوجست های 
از  استفاده  برفک صورت گرفت.  و  تاله  مناطق کهمرد، آشپشته، دره صوف،  در  هندی 
زغال سنگ به پیمانۀ کوچک از همان زمان به بعد آغاز یافت، در حالی که بهره برداری 
ازاین ذخایر در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر و تولید ساالنۀ آن از 120 تا 160 

هزار تن افزایش یافته است.
 صرف نظر از ذخایر نسبتاًٌ کوچک زغال سنگ که در مناطق مختلف کشور وجود 
دارد، ذخایر نسبتاً بزرگ زغال سنگ یک ساحۀ وسیع را در شمال و غرب افغانستان 
احتوا می نماید که از تخار تا هرات توسعه یافته است و ساحۀ تخمیناً 35 هزار کیلومتر 
مربع را در بر می گیرد. مقدار زغال سنگ افغانستان که در آشپشته، کرکر، بنگی )ده 

نقشۀ منابع معدنیبه نقشۀ منابع معدنی افغانستان نگاه کنید.

ساحات و محالت منابع معدنی 
که توسط برمه کاری تثبیت 

گردیده است. 
زغال سنگ
نفت خام

گاز طبیعی
مواد مفیده آهن دار

کروم
مس

جست و سرب
باکسیت

لیتیم
بریلیم
طال

سنگ نمک
سلفر

فلورایت
بیرایت
ابرک

سنگ ریشه
تلک

گرافیت
الجورد

سنگ های قیمتی
آهک سنگها-دولومیت ها و مرمرها

گلها
ریگها و سنگچل ها

لیتریک
سلفوریک
کاربونیک
سلیکانی

چشمه های منرالی

تاریخ 1976

شکل 27
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تثبیت گردیده است  میلی جنوب شهرخان آباد(، کرخ و سبزک هرات و درۀ صوف 
200 میلیون تن تخمین شده است. 

ذخایر زغال سنگ افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار است و از آن استفادۀ زیاد صورت  
می گیرد.

استخراج زغال سنگ از معادن کشورما، بنابر کوهستانی بودن مناطق ، مساعد نبودن راه های 

تصویر یک معدن زغال سنگ

آن  اســتخراج  ترانسپورت 
خیلــی  صــــــــورت  بــه 
قیمت  بســیار  ابتــــدایــی 
وصف  بــا  می شــود.  تمام 
گران بودن قیمت تمام شد، 
زغال سنگ نقش عمــــدۀ 

محروقاتی را دارا است.
سنگ  زغال  تولیدات 
از  بیشتر  افغــــــانستان 
معادن کرکر و آشپشته بوده 
90 فیصد را دربر می گیرد. 
از جمله زغال سنگ تولید 
شده 77 فیصد برای سوخت 
و  صنعتی  دستگاه های  در 

متباقی برای تسخین، مــــورد استفاده قرار می گیرد.
انواع مختلف زغال سنگ در افغانستان یافت می شود که بعضی مناطق آن را به ترتیب ذیل 

ذکر می نماییم:
الف. معدن زغال سنگ درۀ صوف

زغال سنگ درۀ صوف از لحاظ خصوصیات و تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام 
اول را دارا می باشد و از بزرگترین منبع زغال سنگ در والیت سمنگان به شمار می رود 

ذخایر آن به 74 میلیون تن می رسد.
زغال سنگ این ناحیه دارای جنسیت عالی بوده  انرژی حرارتی آن زیاد و فیصدی کاربن 

آن بلند می باشد.
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ازاین معادن طوری که الزم است استفاده نشده  است به دلیل این که یکی از مراکز صنعتی 
دور واقع شده و هم امکانات دسترسی به وسایل حمل و نقل آن نسبتاً محدود می باشد.

یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده می شود و متباقی آن به والیت بلخ 
منتقل می گردد.

ب. معادن زغال سنگ آشپشته
این معدن در والیت بغالن به مسافۀ 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره 
سیغان واقع می باشد. با دو آب و میخ زرین 20 کیلومتر فاصله دارد. زغال سنگ این معدن 
از نظر کمیت و کیفیت حایز اهمیت نمی باشد، زیرا از لحاظ ساختمان طبیعی مغلق بوده 
استخراج آن مشکالت وجود دارد. ذخایر زغال سنگ آن در حدود 500  و در قسمت 
هزار تن تخمین گردیده است. با وجود آن هم باید گفت که چون این معدن در مجاورت 
سرک سابقه دره شکاری قرار داشت لذا از سال های متمادی به این طرف مورد استفاده قرار 
دارد. از زغال سنگ این معدن برای استفاده دوایر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده 

می شود.
ج. معدن زغال سنگ کرکر

معدن کرکر در ده کیلومتری شرق پلخمری وبه سمت جنوب شرق این شهر متصل کوه 
کرکر واقع است. مقدار مجموعی زغال سنگ آن که طبقات آن دو تا سه متر ضخامت 
دارد به 15 میلیون تن می رسد. جنسیت زغال سنگ آن خوب و قابل استفاده می باشد. این 
معدن در سال 1385 هـ .ش. یکجا با فابریکه های سمنت غوری به سکتور خصوصی سپرده 

شده تا از زغال سنگ متذکره برای تولید سمنت استفاده نمایند.
 از این منطقه طی سال 1387 هـ .ش. بیش از 3800 تن زغال سنگ استخراج گردید.

زغال سنگ این معدن از نظر موقعیت جغرافیایی آن  در مجاورت مراکز صنعتی پلخمری 
و هم چنین نزدیک بودن به شاهراه کابل، کندز حایز اهمیت بوده و تولیدات وسطی روزانه 

آن به 300 تا 400 تن می رسد.
زغال سنگ استخراج شده به مصرف فابریکۀ سمنت سازی پلخمری، داش ها و در کابل 

مورد استفاده قرار می گیرد.
د. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات

 در مجاورت کوتل سبزک در  این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق والیت هرات 
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قسمت علیای دریای کرخ موقعیت داشته، کارهای اکتشافی و ساختمانی آن به همکاری 
متخصصین چکی صورت گرفته، ذخایر آن به 9.5 میلیون تن می رسد. این معدن در سال 
1386 هـ .ش. به سکتور خصوصی سپرده شده، تولید ساالنه آن40 هزار تن و عواید ساالنه 
آن اضافه از 20 میلیون افغانی می باشد. فعاًل فعال و مورد بهره برداری قرار دارد. جنسیت 
زغال سنگ این منطقه عالی بوده و از انرژی حرارتی زیاد برخوردار است. از زغال سنگ 
معادن  وزارت  توجه  به  اکنون  همین  می نماید.  استفاده  هرات  فرقۀ  و  شاروالی  موصوف 
افغانستان مسجد چوبی سبزک به کمک )کمپنی برادران خوشک( استفادۀ اعظمی از زغال 

سنگ صورت می گیرد که برای ده سال  عقد قرارداد شده است. 

      فعالیت داخل صنف
به دو گروپ تقسیم شوند؛ یک گروپ دربارۀ تحقیقات و مطالعاتی که در  شاگردان 
مورد تثبیت مناطق زغال سنگ افغانستان برای اولین بار توسط جیولوجست های هندی 
صورت گرفته، گروپ دوم دربارۀ ذخایر موجودۀ زغال سنگ صحبت نموده و نتیجۀ 

بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

      سوال ها
1ـ مناطق تثبیت شدۀ زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید؟

2ـ راجع به خصوصیت زغال سنگ آشپشته معلومات دهید؟
3ـ معدن زغال سنگ کرکر از نظر موقعیت جغرافیایی  چه اهمیت دارد؟

4ـ تولیدات بیشتر زغال سنگ که فیصدی بلندتری را در افغانستان دارا می باشد از کدام 
مناطق به دست می آید جواب صحیح را انتخاب نمایید.

   ج. درۀ صوف   ب. سبزک هرات    الف. کرکر و آشپشته 
د.کرخ هرات 

      فعالیت خارج صنف
دربارۀ مشکالت و موانعی که در استخراج زغال سنگ کشور ما وجود دارد، و این که این 

موانع را چگونه رفع کرده می توانیم، یک مقالۀ مختصر نوشته و به دیگران ارایه نمایید.
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درس پانزدهم
5.2 نفت و گاز

نفت و گاز از جمله مواد محروقاتی، تولید انرژی و حرارت است؛  در نقاط مختلف کشور 
ما ذخایر آن وجود دارد که ذیاًل هر کدام آن را مورد بحث قرار می دهیم.

الف. نفت
نفت، مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا 1800 مترپیدا می شود و گاهی در اثر 
فشار و حرارت داخلی زمین به طرف باال صعود می کند و به سطح زمین می رسد. میلیون ها 
سال قبل از امروز بقایای موجودات حیه و مواد عضوی که در یک منطقه وجود داشت به 
مرور زمان در زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و بر اثر فشار و حرارت در طول زمان تغییر 
شکل نموده به نفت تبدیل شده است. برای استخراج نفت، چاه های عمیق حفر می کنند و 
پایپ لین های ضخیمی را داخل چاه های نفت می نمایند در نتیجه نفت خام فوران کرده و 
گاهی توسط پمپ به باال کشیده می شود. نفت خام رنگ سیاه داشته؛ ولی بعد از تصفیه در 
تصفیه خانه ها رنگ بنفش را به خود گرفته و به آسانی می سوزد. ذخایر نفت در بسیاری 
از نقاط کشور ما  موجود است که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را دربر می گیرد 
و نواحی آن عبارت اند از: قلعۀ نو، هرات، شبرغان، میمنه، کندز، تالقان، مزارشریف وغیره و 

از نفت و گاز چه استفاده صورت می گیرد؟
افتتاح آزمایش و آماده سازی چاه های گازی معادن یتیم تاق و جرقدوق شکل 29
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هم چنان در وادی هلمند و کتواز نیز ذخایر آن پیش بینی شده است.
نفت، موارد استعمال زیادی دارد در تنویر منازل، وسایل حمل و نقل، ماشین آالت صنعتی، 
صنایع کیمیاوی و صدها مرکبات دیگر چون رابر مصنوعی وغیره استعمال شده و به مصرف 
می رسد . از مشتقات فرعی آن در تهیۀ پالستیک، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیۀ بعضی 

مواد خوراکی مثل روغن مارگرین نیز استفاده می شود.
ب. گاز

تشکیل گاز، نیز مانند نفت بوده از بقایای موجودات حیه در نتیجه ترسب مواد عضوی به 
اثر فشار و حرارت و نرسیدن هوا تغییر شکل نموده به گاز تبدیل شده است.

نظر مصرف آن در داخل و صدور آن  از  بوده،  افغانستان  ارزش  با  معدنی  منابع  از  گاز، 
با اهمیت پنداشته می شود، در حالی که  بزرگ آن  به خارج کشور، هم چنان ذخایر نسبتاً 
امکانات دریافت گاز در مناطق مختلف کشور موجود است، در حال حاضر ذخایر نسبتاً 
بزرگ آن در مناطق خواجه گوگردک، یتیم تاق، خواجه بوالن و جرقدوق مربوط شهر 

شبرغان دریافت گردیده و اکنون تحت بهره برداری قرار دارد.
که ما چند حوزۀ آن را به صورت مختصر از نظر می گذرانیم:

1ـ معدن گاز خواجه گوگردک
به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبرغان موقعیت دارد، تعداد مجموعی چاه های 
حفر شده به 52 حلقه می رسد، مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز و تا کنون 
44 میلیارد مترمکعب گاز آن استخراج گردیده است. هم چنان مقدار 10 میلیارد مترمکعب 

گاز ترش )سلفردار( در این ساحه نیز تثبیت گردیده است.

2ـ معدن گاز یتیم تاق
این معدن در 18 کیلومتری شرق شهر شبرغان موقعیت داشته؛ ذخایر تثبیت شدۀ آن 20،8 

میلیارد متر مکعب می باشد.
در سال 1341 هـ .ش. چاه نمره 4 که تحت برمه کاری قرار داشت شعله ور گردیده و طی 

سه سال، میلیارد ها متر مکعب گاز آن حریق و ضایع گردیده است.
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3ـ معدن گاز جرقدوق
به تعداد 33 حلقه  این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان موقعیت داشته 
چاه که عمق وسطی آن 2200 متر بوده حفر گردیده، گاز آن از نوع ترش بوده ذخایر 
مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب گاز بوده که از جملۀ 15.362 میلیارد متر مکعب گاز 

از آن استخراج گردیده است.
4ـ معدن گاز خواجه بوالن

در 30 کیلومتری شرق شبرغان موقعیت داشته؛ امور برمه کاری آن در سال 1342 هـ .ش. 
آغاز گردیده، گاز آن از نوع ترش بوده در حدود 2.5 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره دارد.

ذخایر عمومی گاز در مناطق فوق الذکر 120 میلیارد متر مکعب تثبیت شده که از جمله در 
حدود چهل میلیارد متر مکعب آن گاز شیرین و متباقی آن گاز سلفر دار می باشد.

برای صادرات گاز تا سرحد اتحاد شوروی سابق یک پایپ لین به قطر 32 انچ و طول 97.5 
کیلومتر تمدید یافته است. هم چنان پایپ لین دیگری از شهر شبرغان الی فابریکۀ کود برق 
مزارشریف به طول 55 کیلومتر و قطر 12 انچ تمدید گردیده است که ظرفیت انتقال 500 

میلیون متر مکعب گاز را در یک سال دارا است.
انتقال گاز در مزار شریف به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزارشریف که ساالنه 
برق  فابریکۀ  انداختن  کار  به  برای  چنان  هم  و  دارد  تولیدات  یوریا  کود  تن  هزار   105
مزارشریف که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق می باشد احداث شده 
است. باید عالوه کرد که در سال 1354 هـ .ش. در حدود سه میلیارد متر مکعب گاز در 
افغانستان تولید شده که از آن جمله 2850 میلیون متر مکعب آن به خارج صادر و متباقی 
150 میلیون متر مکعب آن در داخل کشور به مصرف رسیده بود. عواید حاصل شده از 
را  مجموعی صادرات کشور  ارزش  فیصد   40 سال ها  بعضی  در  که  گاز  مدرک صدور 
احتوا می کرد در قسمت بیالنس تادیات افغانستان با ارزش پنداشته می شود. هم چنان در 
نظر است به منظور استفاده از 26 میلیارد متر مکعب گاز سلفردار درناحیۀ جرقدوق پروژه 
جدا ساختن سلفر نیز تکمیل  شده مورد استفاده قرار گیرد. گاز طبیعی مورد استعمال زیاد 
دارد عالوه از این که در پخت و پز و گرم ساختن منازل به کار می رود. در ساختن مرکبات 
کیمیاوی نیز از آن استفاده صورت می گیرد و هم چنان منبع خوبی برای تولید انرژی برق 

می باشد.
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   فعالیت داخل صنف    
شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول دربارۀ ذخایر نفت افغانستان و گروپ 

دوم دربارۀ گاز طبیعی مباحثه نموده و نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.
   سوال ها    

1ـ نفت چیست؟
2ـ راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات دهید؟

3ـ موارد استعمال نفت را بیان نمایید.
4ـ حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید؟

5ـ ذخایر نفت در کدام ساحات افغانستان تثبیت شده است؟
6ـ ذخایر عمومی گاز طبیعی در افغانستان به چه پیمانه تثبیت شده است؟

ب. 120 میلیارد متر مکعب      الف. 135 میلیارد متر مکعب  
 د. 180 میلیارد متر مکعب     ج. 110 میلیارد متر مکعب  

     فعالیت خارج از صنف    
از روی نقشۀ منابع معدنی افغانستان، یک نقشه ترسیم نموده و در آن ساحات نفت و گاز 

را با عالیم مخصوص نشان داده و در درس آینده به هم صنفان خود ارایه نمایید.

زغال سنگ به تنگاز به مترمکعبنفت به تنسال ها

138285024262035100

13831469011912133730

17233733110ـــــ1384

17192534920ـــــ1385

161440242700ــــــ1386

معلومات اضافی
جدول زیر مقدار  استخراج نفت و زغال سنگ را به تن و گاز 

را به متر مکعب طی سال های مختلف نشان می دهد.

؟
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درس شانزدهم
الف. حوزه های نفت خیز کشور

تحقیقات و مطالعات دربارۀ تثبیت ذخایر نفت در افغانستان به پیمانۀ کوچک از سال 1314 
گردید.  آغاز  کشور  مختلف  نقاط  در  خارجی  و  افغانی  جیولوجست های  توسط  .ش.  هـ 
مانند ساحات شمالی، غربی، جنوب غربی و جنوبی.  در سال 1315 هـ .ش. برای اولین بار 
یک کمپنی امریکایی طبقات شیل های )از تراکم گل و دانه های خورد ریگ بوجود آمده( 
دارای نفت را در شمال افغانستان دریافت نموده و بعداً ذخایر بیشتر آن در وادی ارغنداب 

و کتواز درغرب و جنوب افغانستان هم یافت شد.
در سال 1333 هـ .ش. یک کمپنی سویدنی امور تفحصاتی نفت را به صورت منظم در ساحه 
والیت سرپل آغاز نمود و موفقیت های چشم گیری  نیز به دست آورد. حال آن که از سال 1338 
هـ .ش. به بعد با در نظر داشت موافقت نامۀ که در همین ارتباط دو سال قبل از آن در مسکو 
افغانستان و در  به امضا رسیده بود امور تفحصاتی نفت در ساحه 4600 میل مربع در شمال 
بین مزار شریف و اندخوی به همکاری متخصصین اتحاد شوروی سابق آغاز یافت. نتیجۀ این 
مطالعات نشان می دهد که امکانات وسیع موجودیت ذخایر نفت در والیات شمالی کشور از 
والیت تخار تا سرحد ایران با ادامۀ آن درغرب و جنوب الی کتواز وجود دارد که البته نواحی 
قلعه نو، هرات، شبرغان، میمنه، کندز، تالقان، مزارشریف و غیره را دربر می گیرد. موجودیت 

ذخایر نفت در وادی هلمند، کتواز و نواحی جنوبی افغانستان نیز پیش بینی گردیده است.
اما نظر به عدم موجودیت سرمایۀ کافی و پرسونل فنی و مجرب تا کنون استخراج منظم آن 
امکان پذیر نگردیده است. یگانه ذخیرۀ تثبیت شدۀ نفت در والیت جوزجان موقعیت دارد. 

که از آن جمله ذخایر انگوت قابل یاد آوری می باشد. 
اینک چند معدن نفت به شمول معدن انگوت قرار ذیل معرفی می گردد:

ذخایر  نفت در کدام نقاط کشور ما وجود دارد؟
شکل 30
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1ـ معدن نفت انگوت: 
این منطقه که در پنج کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل موقعیت دارد و طبقات نفت، در 
آن از عمق 1100 الی 1200 متر به مشاهده می رسد. ذخایر جیولوجیکی آن 7.1 میلیون تن 

بوده و ذخایر قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد.
دارد.  موقعیت  ده کیلومتری جنوب شرق سرپل  منطقه در  این  2ـ معدن نفت آق دریا: 
ذخیرۀ مجموعی آن 12 میلیون تن بوده و ذخایر ثابت و قابل بهره برداری آن به بیش از چهار 

میلیون تن می رسد.
ذخایر  داشته  موقعیت  سرپل  شرق  جنوب  کیلومتری   12 در    قشقری:  نفت  معدن  3ـ 
جیولوجیکی آن 19.6 میلیون تن، ذخایر قابل استخراج آن 6.381 میلیون تن نفت می باشد.
4ـ معدن نفت زمرد  سای:  در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرغان موقعیت دارد 

ذخایر آن 9.19 میلیون تن و ذخایر قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام می باشد. 
تن  هزار  به ظرفیت یک  تصفیه خانۀ کوچکی  تا  تصمیم گرفته شد  هـ ش  در سال 1351 
ظرفیت  یافت،  افزایش  دریا  آق  ذخایر  تولیدی  ظرفیت  زمانی که  گردد.  احداث  درسال 

تصفیه خانۀ مذکور نیز به 200 هزار تن نفت خام بلند رفت.
البته بعد از تکمیل شدن ساختمان آن در آینده، ظرفیت تولیدی نفت بلند خواهد رفت که 
بدون شک در مورد رفع قسمتی از ضروریات داخلی و بیالنس تادیات کشور حایز اهمیت 

خواهد بود.
ضمناً  می گردد؛  مرفوع  خارج  از  آن  تورید  با  افغانستان  نفت  ضروریات  حاضر  حال  در 

ضروریات کشور روز افزون بوده و قیمت های بین المللی آن نیز در حال افزایش است.

     فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ های دو نفری تنظیم شوند با استفاده از نقشۀ منابع معدنی افغانستان و 

متن درس، فعالیت ذیل را انجام دهند:
1ـ نواحیی که در آن ذخایر نفت وجود دارد به ترتیب از شمال شرق تا جنوب غرب لست نمایند.
را  مطالعات  و  تحقیقات  وقت،  در کدام ساحات چه  کمپنی ها  که کدام  نمایند  اظهار  2ـ 

غرض تثبیت ذخایر نفت انجام داده اند.
     سؤال ها

1ـ چرا تاکنون نفت افغانستان به پیمانۀ وسیع و منظم استخراج نگردیده؟ توضیح نمایید.
2ـ ذخایر نفت در کدام مناطق افغانستان وجود دارد نام ببرید؟

3ـ یگانه ذخیرۀ ثبت شدۀ نفت چه نام دارد و در کجا موقعیت دارد؟

      فعالیت خارج از صنف
یک اخبار، مجله، کتاب ویا صفحۀ انترنتی که در بارۀ تفحصات ذخایر نفت افغانستان ویا 
تجارت آن معلومات داشته باشد مطالعه نمایید و مأخذ و منبع آن را در درس آینده به معلم 

محترم تان تقدیم نمایید.

؟
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درس هفدهم
6،2 فلزات 

انسان ها از ادوار گذشته با فلزات آشنایی داشته و از آن استفاده نموده اند؛ ولی استفاده 
از آن ها در گذشته ها بسیار محدود بوده است. از روی شواهدی که دراین زمینه موجود 
است واضح می گردد که اولین فلزی که انسان با آن معرفت حاصل نموده عبارت از مس 
و بعدتر آهن بوده است. در کشور ما ذخایر و منابع فلزات وجود دارد که عبارت اند از: 
آهن، مس، سرب، کروم، جست و فلزات قیمتی، مانند: طال و نقره که در مورد هرکدام 

آن مختصراً معلومات می دهیم.
* آهن: ذخایر آهن در نواحی و مناطق ذیل افغانستان وجود دارد.

* معدن آهن حاجی گک معدن حاجی گک که در 45 کیلومتری جنوب شرق بامیان 
موقعیت دارد. از نظر کیفیت و ذخایر آن از معادن بسیار بزرگ و مهم این منطقه به حساب 

می رود. ذخایر آن 1.8 میلیارد تن بالغ می گردد، فیصدی آهن آن 63.5 فیصد می باشد.
ارقام جدید وزارت معادن ذخایر ثبت شدۀ آن را به 110 میلیون تن و ذخایر پیش بینی شدۀ 

آن را 2070 میلیون تن نشان داده اند.
از ذخایر معدن حاجی گک امکان بهره برداری موجود است؛ اما بهره برداری معادن متذکره 
به سرمایۀ هنگفتی ضرورت دارد. درنظر است طی سال 1388 هـ.ش. بهره برداری آن به 
سکتور خصوصی سپرده شود در طول 5ـ6 سال آینده امور ساختمانی آن تکمیل و حد اقل 

اثار مس در سنگ که از عینک لوگر به دست آمدهذخایر فلزات در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟

شکل 31
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در حدود یک میلیون تن فوالد در سال، تولید خواهد نمود و هم برای یک تعداد هموطنان 
زمینۀ کار فراهم خواهد شد.

ـ ناحیۀ خاکریز کندهار که مقدار ذخایر آهن، در آن در حدود 8.23 میلیون تن تخمین 
شده است. 

ـ معدن غوریان هرات در سال 1388 هـ . ش. با یک کمپنی ایرانی عقد قرار داد شده تا امور 
اکتشافی آن را به انجام برساند.

ـ معدن سیاه درۀ بدخشان که ذخیرۀ تخمینی آن به 40 تا 45 میلیون تن می رسد عالوه بر آن 
معادن دیگر آهن در مناطق پغمان وجود دارد که ذخایر آن به 1.38 میلیون تن می رسد.

ـ معدن جبل السراج که اندازۀ ذخیرۀ آن به 8 میلیون تن تخمین گردیده فیصدی آهن آن 
45 فیصد می باشد.

* مس: در حدود 12 ذخیرۀ معادن مس در ده والیت افغانستان وجود دارد که ناحیه وسیع 
بین پروان، کندهار و فراه را در بر می گیرد. که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و 

مقر حایز اهمیت می باشد.
ـ معدن طبقات مس در قسمت های تغر، خورد کابل و حتا کوه های چهلستون دیده می شود.

ـ در ناحیه یی در بند والیت کابل )این ساحه به مسافۀ 8 الی 9 کیلومتری مس عینک( معدن 
مس به شکل خطی وجود دارد، مقدار مس در آن 0.58 تا 1.55 فیصد می باشد. معدن مس 
والیت زابل در ناحیۀ کندالن ثبت شده که اندازۀ مس در آن 0.62 تا 1.2 فیصد بوده ذخایر 

مجموعی ان 5 تا 8 میلیون تن تخمین گردیده است.
ـ معدن مس عینک لوگر: در جنوب شرق شهر کابل موقعیت دارد. ذخایر تخمینی آن 
در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس درین معدن از 1.2 تا 1.5 فیصد محاسبه شده است. 

مقدار ذخایر پیش بینی شدۀ مس در عینک اضافه تر از 6 میلیون تن می باشد.
ارقام جدید وزارت معادن ذخایر تثبیت شدۀ آن را 11 تا 13 میلیون تن مس نشان داده اند. 
قرار داد آن بعد از امور داوطلبی با یک کمپنی چینایی  در سال 1387 هـ.ش. عقد گردیده 
که عنقریب به بهره داری آغاز خواهد نمود وساالنه در حدود 200 هزار تن مس خالص 

تولید خواهد کرد.
ـ ذخایر معادن مس در شیدایی هرات، بادغیس، فراه، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، غوربند، 

اندراب والیت بغالن و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد.
* طال:  طال در افغانستان در نواحی متفرق در دو طرف هندوکش و جود دارد؛ این ساحۀ 
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وسیع از شمال فیض آباد الی کندهار در جنوب غرب کشور توسعه می یابد. معادن مهم طال 
در یفتل بدخشان و مقر غزنی قرار دارد، در ناحیۀ یفتل چهاررگ، احجار کوارتز و طال و 

جود دارد که درهر تن مواد معدنی آن از یک تا 85 گرام طال موجود می باشد.
ـ ذخایر دیگرطال در منطقۀ زرکشان قالت موقعیت دارد که مقدار طالی آن در هر تن ماده 

معدنی 0.5 تا 11 گرام می باشد.
هم چنان طال، یک ساحه وسیع را در مسیر دریای کوکچه و معاونین آن تشکیل می دهد 
که مقدار طالی آن در هر متر مکعب ریگ، به صورت وسطی 394 ملی گرام محاسبه 

شده است.
* نقره: ذخایر نقره در نواحی پنجشیر )عمرز تا خاواک(، سیم کوه هرات، منطقه بی بی گوهر 
و خاکریز کندهار وجود دارد که در قدیم به صورت غیر فنی و ابتدایی از آن استفاده کرده 

اند؛ ولی درین اواخر از آن استفاده نمی شود.

* معادن سرب و جست
در کشور ما افغانستان ذخایر معدن سرب و جست نیز وجود دارد که از آن جمله معدن 
سرب و جست بی بی گوهر کندهار که ذخایر آن 21100 تن جست و 5500 تن سرب 

محاسبه شده است.
معدن سرب و جست در ساحۀ چشت هرات، یعنی بین هرات و مسیر دریای پنجشیر انکشاف 

یافته است که نواحی تولک هزاره جات و فرنجل غوربند نیز در آن شامل است.
* معدن سنگ کروم عالیم موجودیت سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد 

آغه و کلنگار لوگر و کندهار قابل ذکر است.
ارقام جدید وزارت معادن استخراج وسطی ساالنۀ سنگ کروم خوست را 73000 تن نشان 
داده اند که با یک کمپنی در سال 1386 هـ . ش. برای ده سال عقد قرار داده شده که بعد 
از آن به بهره برداری شروع خواهد نمود؛ فعاًل نسبت خرابی وضع امنیتی زمینۀ استخراج 

آن مساعد نیست.
بالغ به 40000 هزار تن وپیش  استخراج وسطی ساالنۀ معدن کرومایت میدان وردک را 

بینی نموده اند.
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طالی که از نورآبۀ تخار به دست آمده.                                            سنگ کرومیت لوگر               

   فعالیت داخل صنف    
شاگردان به پنج گروپ تقسیم شوند با استفاده از متن و نقشۀ معادن افغانستان، فعالیت 

ذیل را انجام دهند و نتیجه کار خود را در صنف ارایه نمایند:
گروپ اول: مناطق معادن آهن را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ دوم: مناطق معادن طال را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ سوم: مناطق معادن نقره را نام برده به روی نقشه نشان دهند.

گروپ چهارم: مناطق معادن مس را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ پنجم: مناطق معادن سرب و جست را نام برده به روی نقشه نشان دهند.

  سؤال ها:    
1ـ در کشور ما چند نوع فلزات وجود دارد از آن ها نام بگیرید؟

2ـ معادن آهن در کدام مناطق افغانستان وجود دارد و مهم ترین معدن آن کدام است؟
3ـ راجع به مس عینک لوگرمعلومات دهید؟

4ـ ذخایر سرب و جست در کدام منطقه کشور ما وجود دارد نام ببرید؟
5ـ در کشور ما ذخایر نقره در کدام نواحی تثبیت شده نام بگیرید؟

  فعالیت خارج از صنف    
متن درس فلزات و نقشه معادن را مطالعه نمایید و درباره نکات مهم آن در درس بعدی 

معلومات دهید.

؟

شکل 32
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درس هجدهم
اهمیت اقتصادی معادن فلزات

در  است،  داده  نشان  جیولوجیکی  تحقیقات  و  نمودید  مطالعه  قبلی  درس  در  قسمی که 
بسیاری از حصص کشور، معادن فلزات وجود دارد. این معادن در اقتصاد مملکت حایز 

اهمیت می باشد.
افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزی از جمله کشورهای غنی به شمار می رود.

تخنیکی،  وسایل  نمودن  فراهم  سرمایه گزاری،  جلب  صورت  در  کشور  فلزات  ذخایر 
پرسونل فنی و بازار فروش داخلی و خارجی به پیمانۀ وسیع استخراج شده می تواند.

زراعت،  رشته های  در  اقتصادی  فعالیت های  توسعۀ  دارند.  اقتصادی  خاص  ارزش  فلزها 
منابع  و  دارد ذخایر  فلزی  انکشاف صنایع  به  ابسته گی  و  امور حیاتی  و  تجارت، تخنیک 
امر  اقتصادی  پیشرفت  و  مردم  حیات  سطح  ارتقا  کشور،  یک  شدن  صنعتی  برای  فلزی 
ضروری پنداشته می شود. واضح است که اساس و ستون صنایع یک کشور روی ذخایر 
فلزات و ذوب آهن استوار می باشد. آن عده کشورهای که فابریکه های ذوب آهن ندارند 
برای خرید ماشین آالت باید اسعار زیادی را مصرف نمایند. زیرا تأسیس کوره ها و ایجاد 
فابریکه های ذوب آهن بخش مهم اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد. کشورها نیز باید 

برای ایجاد صنایع فلزی سعی و تالش به خرج دهند.
اعمار فابریکه ها برای کشوری مانند افغانستان که مواد خام کافی در اختیار دارد بسیار مهم 

محفل افتتاح کار پروژۀ معدن مس عینکاز فلزات چه استفاده می شود؟

شکل 33
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و اقتصادی به نظر می رسد. و در تقویۀ بنیۀ اقتصادی کشور بسیار مفید تمام می شود.
خواص فلزات از لحاظ اقتصادی ارزش به سزایی دارد و از آن در موارد مختلف استفاده به 

عمل می آورند. بعضی فلزها خواص ضد زنگ دارند. مانند قلعی، سرب و نکل.
استفاده می  بانک ها  پولی در  پشتوانه واحد  به حیث  از طال در ساختن زیورات زینتی و 

نمایند.
در ساختن سامان آالت  از آهن  زیورات کار می گیرند.  و  نقره یی  در مسکوکات  نقره  از 
آهنی و وسایل تخنیکی استفاده می نمایند. فلزات؛ مانند: مس، نقره و المونیم قدرت انتقال 
با فلزات دیگر را دارند؛ طور مثال از  برق و حرارت را دارند. بعضی فلزات میل ترکیب 
مخلوط نمودن دو فلزی جست و مس برنج می سازند که از آن در ساختن ظروف برنجی، 

سماوار، آفتابه لگن و دستگیر دروازه کار می گیرند.
از این رو فلزها از اهمیت خاص برخوردار بوده از آن در ساختن دروازه، چپرکت، میز و 
مواد ساختمانی،  تهیه  ها، ساختن ظروف،  فابریکه  اعمار  ماشین آالت،  و  ها  پرزه  چوکی، 

سیخ گول، وسایل تخنیکی و انواع وسایل کار آمد منزل از آن استفاده می نمایند.

    فعالیت داخل صنف    
شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند؛ هر گروپ روی ارزش اقتصادی فلزات مباحثه 

نموده نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

       سؤال ها
1ـ چرا فلزات از اهمیت مهمی برخوردار است؟
2ـ طال نسبت به دیگر فلزات چه برتری دارد؟

3ـ از فلزات در ساختن، چگونه وسایل استفاده صورت می گیرد؟

      فعالیت خارج از صنف
با استفاده از مطالعۀ متن درس، در مورد اهمیت اقتصادی فلزات فکر نموده در بارۀ آن در 

دروس بعدی به هم صنفان معلومات ارایه نمایید.
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درس نزدهم
7.2 معادن سنگ های ساختمانی

افغانستان کشور کوهستانی بوده، از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی می باشد که از 
زمان های قدیم در ساختمان تعمیرات بکار برده شده و آن هم به ترتیب زیر:

Granite  الف: سنگ گرانیت
این نوع سنگ از جمله احجار ناریۀ غیر خروجی است که از سه منرال مختلف تشکیل شده 
است فلد سپار، مایکا، و کوارتز که نمونه خوب آن در کوه های مجاور ده دانای کابل و اکثر 
مناطق کوهستانی به خصوص در ساحۀ سالنگ ها دستیاب شده می تواند این سنگ نسبت 
تراکم و سختی آن به عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و سنگ فرش سرک 

ها به کار برده می شود. عالوه بر آن سنگ آسیاب از آن می سازند.
Basalt ب: بزلت

از جمله سنگ های ناریه خروجی بوده، بقایای مواد الوا  است که در اثر فعالیت آتش فشان 
در دامان کوه های آتشفشانی وجود دارد در اکثر مناطق کوهستانی افغانستان به کثرت یافت 
می شود، منرال های مهم این نوع سنگ پیروکسین، فلدسپار، الیوین و بعضی منرال های فلزی 
می باشد. این سنگ ها در اثر عوارض جوی به بالک ها و پارچه های خرد و بزرگ می شکند 

در تهداب تعمیرات به کار برده می شود.
ج: احجار متحوله : که از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی 
به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که ذخایر احجار فوق الذکر 
در کشور به اندازۀ کافی وجود دارد، سنگ های ریگی و رسوبی به مرور زمان به سنگ های 

از سنگ های ساختمانی را دیده می توانید، معادن  نمونۀ  - در تصویر 
سنگ های ساختمانی در کدام حصص کشور ما وجود دارد؟

صنایع سنگ مرمر در شهر کابل

شکل 34
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مستحکم و متورق مبدل می شود که آن هم در تعمیرات به پیمانۀ زیاد موارد استعمال دارد.
Marble :د: سنگ مرمر و رخام

نمونۀ از احجار متحولۀ آهکی است که به رنگ های متنوع و مرغوب در افغانستان یافت می شود 
مرمر خالص، رنگ سفید دارد. مرمر، سنگ آهکی بوده که در اثر فشار و حرارت تغییر شکل 
نموده ذریعه برش و پالش تخنیکی جال و درخشش عالی اختیار می نماید، از این رو از سنگ 
مرمر برای تزئین در تعمیرات و ساختمان ها، میز های  چای خوری، ظروف، لوحه سنگ مزارها 

و حتی در مجسمه ها استفاده می نمایند.
سنگ مرمر در افغانستان به کثرت یافت می شود که از آن جمله می توانیم از سنگ های مرمر و 
رخام ولسوالی خوگیانی و اچین ننگرهار، چشت والیت هرات، معدن سنگ مرمر کوته عشرو 
میدان وردک نام برد در حوزه کابل می توان از سنگ های مرمر بادام باغ، ریشخور، قرغه، تره 

خیل یاد آوری نمود.
در پهلوی سنگ های تعمیراتی در کشور، مواد تعمیراتی نیز وجود دارد؛ مانند: چونه، گچ که 
به پیمانۀ قابل مالحظه یی در اعمار تعمیرات از آن استفاده صورت می گیرد. مواد آهکی بعد از 
عملیۀ تخنیکی در فابریکه ها به سمنت مبدل می شود؛ بطور مثال: سمنت غوری، سمنت جبل 

السراج مراکز مهم تولید سمنت می باشند که فعاًل مقدار تولید آن ها در حال تحول است.

        فعالیت داخل صنف 
شاگردان به چهار گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول با استفاده از متن درس، در بارۀ سنگ 

گرانیت و استفاده از آن معلومات ارایه نمایند.
گروپ دوم- با استفاده از متن درس مناطقی که در آن سنگ مرمر به و فرت پیدا می شود نام بگیرند.
گروپ سوم- با استفاده از متن درس در باره سنگ بازلت و استفاده از آن معلومات ارایه نمایند.

متحوله  احجار  و  رسوبی  احجار  ریگی،  احجار  خصوصیات  به  راجع  چهارم-  گروپ 
معلومات ارایه نمایند.

      سؤال ها
1- از سنگ گرانیت در کدام  موارد استفاده صورت می گیرد؟

2- سنگ مرمر و رخام نسبت به دیگر سنگ ها چه برتری دارند مختصراً توضیح دهید؟
3- سنگ مرمر در کدام مناطق حوزه کابل وجود دارد نام بگیرید؟

4- در تشکیل سمنت از چه نوع مواد خام یا اولیه استفاده شده فابریکه های مهم آن در کجا 
موقعیت دارد؟

       فعالیت خارج از صنف
یک نوع سنگ ساختمانی معدنی را نام بگیرید. در بارۀ خصوصیات و اهمیت آن پنج سطر 

معلومات تهیه کرده در درس آینده ارایه نمایید.
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درس بیستم
8.2 احجار کریمه 

احجار کریمه عبارت است از: الماس، الجورد، لعل، یاقوت و زمردکه در نقاط مختلف کشور 
وجود دارند. از جملۀ این ها الماس، یاقوت، زمرد و لعل پیازی  احجار قیمتی و الجورد، 

امیتست وغیره احجار نیمه قیمتی می باشد که به طور مختصر آن را معرفی می نماییم .

الف. الماس
الماس نسبت به دیگر احجار، سختی آن بلند، مقاومت زیاد و رنگ شفاف دارد. به همین 
در  الماس  تاکنون  می رود. گرچه  به کار  اجسام  تراش  و  برش  در  آن  بودن  علت سخت 
افغانستان پیدا نشده است؛ اما علمای جیولوجی عقیده دارند که امکان پیداشدن الماس در 

بدخشان، مناطق مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و غوربند وجود دارد.

احجار کریمه چگونه احجار است و در کدام مناطق افغانستان یافت می شود؟

هرات

پاکستان

مناطق عمدۀ سنگ های قیمتی افغانستان

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

ایران

سرسنگ

درۀ پنجشیر

جگدلک
الجورد
زمرد
یاقوت
بیرایت
کهربا

چیزهای دیگر

کابل

کندهار

شکل 35
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ب. الجورد
الجورد از جملۀ احجار نیمه قیمتی بوده 
از زمانه های بسیار قدیم، یعنی از 4000 تا 
5000 سال قبل در منطقۀ قریۀ حضرت 
سعید، ولسوالی جرم بدخشان استخراج 
گردیده در حالی که تولید آن به شکل 
فعلی از سال 1934 میالدی به بعد آغاز 

یافته است.
در شمال شرق افغانستان، موجودیت 27 
کـه  است  شده  مطالعه  الجورد  ذخیرۀ 

از آن جمله معدن سرسنگ، مربوط ولسوالی جرم بدخشان حایز اهمیت بوده و تحت بهره 
برداری قرار دارد. مقدار الجورد موجود در تمام ذخایر 1290 تن می رسد که در منطقه 
سرسنگ به تنهایی موجودیت 141 تن الجورد به درجه اول و 65 تن الجورد به درجه دوم 
لندن گذاشته شده است از جمله الجورد های  تثبیت شده است. الجوردی که در موزیم 

افغانستان می باشد که 3800 سال قبل استخراج گردیده بود.
تولید الجورد افغانستان همه ساله بین 5 تا 10 تن می باشد که قسمت اعظم آن به کشورهای 
مختلف صادر گردیده و مقدار ناچیز آن در مراکز صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد.

الجورد افغانستان از نظر جنسیت، انواع رنگ ها، تیره آبی، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن 
سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای دیگری مولد، امتیاز خاص دارد. الجورد از لحاظ 
سنگ شناسی و بازار تجارتی به پنج نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم شده 

است.
تخنیکی  استعمـــــال  الجورد 
نداشته و صــــرف برای آالت 
تزیینــی و زیــورات اســتعمال 
می گــردد. اســتخراج الجورد 
به صورت  سال های گذشته  در 
دوامـــــدار جریــان داشــت؛ 
امــا نســبت خـــــــرابی وضع 
امنیتــی اســتخراج آن صورت 

تصویر سنگ الجورد شکل 36

تصویر از سنگ لعل شکل 37
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نمی گیرد. بلکه از طرف اشخاص 
غیر مسؤول تحت بهره برداری غیر 
مجاز قرار دارد که باعث تخریب 
معادن و خســارات جبران ناپذیر 
دولت گردیده و برای بازســازی 
هنگفتی  ســرمایۀ  متذکره  معادن 

ضرورت خواهد بود.

ج. لعل
اشکاشم  منطقۀ  در  لعل  معدن 
و  سروبی  جگدلک  و  بدخشان 
کندهار  خاکریز  در  پیازی  لعل 

وجود دارد. لعل، درجۀ سختی بلندی دارد و به رنگ های سرخ متمایل به بنفش یا متمایل 
به سبز، آبی، زرد یا سیاه یافت می شود.

د. یاقوت
یاقــوت از خصوصیــات مهمی برخوردار بــوده، از جملۀ جواهرات درجه اول محســوب 
می شــود. قابلیت تورق را ندارد و درجۀ ســخت دارد. دارای رنگ ســرخ روشن و جالی 

شیشه یی می باشد.
منطقــه جگدلک  در  یاقــوت 
ولسوالی ســروبی، به رنگ های 
ســرخ انــاری و گالبــی یافت 

می شود.

هـ . زمرد
معدن زمــرد در درۀ پنجشــیر 
در منطقۀ خنــج، بزمال، مکنی 
و منطقــۀ بادیل درۀ کنر وجود 
دارد. زمرد پنجشیر دارای رنگ 
ســبز زمردی و بعضاً پردازهای 

تصویر یاقوت سرخ در سنگ معدن

تصویر زمرد در سنگ های معدنی

شکل 38
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ضعیف آبی نما دارد. ذخایر آن در حدود 440 کیلوگرام تخمین شده است.
تاکنون از ذخایر احجار کریمه به صورت فنی و مدرن استفاده صورت نگرفته است.

      فعالیت داخل صنف
عمدۀ  مناطق  درس،  متن  از  استفاده  با  و  شوند  تقسیم  مناسب  گروپ های  در  شاگردان 
دارای ذخایر الجورد و دیگر احجار قیمتی را در نقشۀ منابع معدنی افغانستان نشان دهند.

      سؤال ها
1ـ احجار کریمه به کدام احجار گفته می شود؟

2ـ به عقیدۀ علمای جیولوجی امکان پیدا شدن الماس را در کدام مناطق پیش بینی نموده 
اند نام بگیرید؟

3ـ لعل در کدام مناطق افغانستان به کدام رنگ یافت می شود؟
4ـ مرغوب ترین یاقوت در کدام قسمت کشور یافت می شود و کدام رنگ آن شهرت 

دارد؟
5ـ زمرد در کدام مناطق افغانستان وجود دارد تنها نام ببرید؟

      فعالیت خارج از صنف
اهمیت،  به  راجع  نموده  انتخاب  باشد  رفته  به کار  زیورات  قیمتی که در  احجار  از  یکی 

ارزش و جنسیت آن در درس بعدی به هم صنفان خود معلومات دهید.
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درس بیست و یکم
9.2 بررسی و ضعیت انرژی و معادن

شما که در این فصل دربارۀ انرژی و منابع آن و هم دربارۀ معادن در نقاط مختلف کشور 
معلومات کسب نمودید، ایجاب می نماید تا در این درس چگونگی انرژی ومعادن کشور 

را به طور کلی و فشرده بررسی نماییم.
قسمی که مطالعه نمودید منابع مهم انرژی عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، آب، باد، 

آفتاب وغیره که وضعیت هریکی از منابع نامبرده را بررسی می نماییم.

زغال سنگ: زغال سنگ کشور ما از معادنی؛ چون: درۀ صوف، آشپشته، کرکر و مسجد 
چوبی سبزک هرات استخراج می گردد.

احتوا می نمایید. که  را در شمال وغرب کشور  بزرگ آن یک ساحۀ وسیع  نسبتاً  ذخایر 
از هرات تا تخار توسعه یافته است و استخراج بیشتر زغال سنگ از ذخایر معدن کرکر و 

آشپشته صورت می گیرد.
ذخایر  موجودیت  وسیع  امکانات  که  است  داده  نشان  نفت  مطالعات جیولوجیکی  نفت: 
نفت در والیات شمالی کشور از والیت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب و جنوب 

الی کتواز وجود دارد.
یگانه ذخیرۀ ثبت شدۀ آن در والیت جوزجان قرار دارد که از جمله معادن نفت انگوت، 
بهره  تحت  تاکنون  نفت  معادن  اما  است؛  یاد آوری  قابل  سای  زمرد  و  قشقری  دریا،  آق 

برداری قرار داده نشده است.

وضعیت انرژی و معادن در کشور چگونه است؟
تصویر از تصدی نفت و گاز مزار شریف

شکل 40
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امکان موجودیت ذخایر گاز در نقاط مختلف کشور موجود است. در حال حاضر  گاز: 
جرقدوق  و  خواجه بوالن  یتیم تاق،  گوگردک،  خواجه  مناطق  در  آن  بزرگ  نسبتاً  ذخایر 
مربوط شهر شبرغان دریافت گردیده که از سابق تحت بهره برداری قرار داشت. استخراج 
اتحاد  به  و  می گرفت  جرقدوق صورت  و  گوگردک  خواجه  منطقۀ  از  آن  مالحظۀ  قابل 
شوروی وقت صادر می شد، بقیۀ گاز در آن زمان برای تولید برق و فابریکۀ کود و برق مزار 
شریف در طول چهل سال به مصرف رسیده است. که فعاًل از آن استفادۀ محدود صورت 

می گیرد.
پالن وزارت معادن وانمود می سازد که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور 
خصوصی قرار داد شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره برداری صورت خواهد گرفت.

آب: دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده اند. از این لحاظ یک تعداد 
بندهایی که قباًل در کشور به غرض تولید برق اعمار گردیده، کافی نه بوده و باید به منظور 

تولید انرژی برق از منابع دریایی استفادۀ اعظمی صورت گیرد.
هم چنان توربین های برق که طی سالیان متمادی از آن استفاده صورت گرفته تخریب و استهالک 

شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده، بناًء به بازسازی نیاز مبرم دارد.

باد: استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی والیات کشور صورت گرفته؛ اما 
این استفاده ناچیز بوده در حالی که در کشور بادهای موسمی زیادی می وزد؛ مانند: بادهای 

120 روزه هرات، باد پروان و غیره.
اگر زمینه و امکانات استفادۀ بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد از انرژی باد، برق 

بیشتر تولید شده نیازمندی کشور از ناحیه کمبود برق رفع خواهد شد.

آفتاب: از انرژی آفتاب به پیمانۀ کوچک در بعضی مناطق کشور استفاده صورت گرفته 
که از آن جمله کولکتور های آفتابی )آب گرم کن( چراغ های آفتابی و دیگ های پخت و 

پز وغیره قابل یاد آوری می باشد.
بهتر است زمینۀ استفادۀ بیشتر از انرژی آفتاب در کشور فراهم گردد.

اکنون در کشور به وضعیت ذخایر فلزی و معادن احجار کریمه و فلزات قیمتی نظری می 
اندازیم:

آهن: از جمله معادن آهن: حاجی گک بامیان، ذخایر خاکریز کندهار، غوریان هرات، سیاه 
درۀ بدخشان و ذخایر آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است که ذخایر معدن حاجی گک 
بهره  مورد  آینده  در  دارد،  جریان  آن  مورد  در  مطالعات  بوده،  بیشتر  کشور  نقاط  همه  از 
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برداری قرار خواهد گرفت و به طور تخمینی یک میلیون تن فوالد در سال، تولید خواهد 
شد.

مس: ذخایر معدن مس کشور در منطقۀ کندالن زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی 
هرات قرار دارد که از سابق از آن به پیمانۀ کوچک و محلی استفاده نموده اند.

معدن مس عینک لوگر که یکی از مهم ترین معدن کشور است دراین اواخر بایک کمپنی 
چینایی عقد قرارداد شده که زمینۀ کار را به یک تعداد هم وطنان ما مساعد ساخته و عایداتی 

زیادی از آن به دست خواهد آمد.

سرب و جست: ذخایر معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، 
تولک هزاره جات و فرنجل غوربند موجود است که استخراج از ذخایر آن به پیمانۀ وسیع 

صورت نگرفته است.

کروم: از ذخایر معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آغه و کلنگار لوگر تا یک 
آغاز  امنیت  عدم  نسبت  خوست،  کروم  معدن  تولیدات  گرفته،  صورت  استفاده  اندازه 
نگردیده است که با فراهم نمودن امکانات الزم استخراج بیشتر از آن نیز مساعد خواهد 

شد.

احجار کریمه: از جمله الماس که موجودیت آن در  بدخشان، افغانستان مرکزی و غوربند 
پیش بینی شده است. ذخایر الجورد در جرم بدخشان و ذخایر لعل در اشکاشم بدخشان قرار 

دارد. 
معادن یاقوت در جگدلک سروبی، زمرد در درۀ پنجشیر در مناطق خنج، بزمال، مکنی و 

درۀ بادیل کنر وجود دارد.
معادن فلزات قیمتی از جمله طال در یفتل بدخشان، مقر غزنی، زرکشان قالت و در بستر 

دریای کوکچه یک ساحۀ وسیع را دربر گرفته است.
گردیده  تثبیت  کندهار  خاکریز  و  هرات  سیم کوه  پنجشیر،  نواحی  در  نقره  معدن  ذخایر 

است.
از احجار کریمه و معادن فلزات قیمتی تاهنوز به صورت فنی و درست آن استفاده نشده 

است.
این موانع و  به مشکالت و موانع روبرو است که  انرژی و معادن کشور  منابع  از  استفاده 
مشکالت عبارت اند از: مساعد نبودن راه های ترانسپورتی، کمبود پرسونل فنی و وسایل 
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تخنیکی، عدم موجودیت سرمایه کافی وغیره. هم چنان جنگ های سی سالۀ اخیر ناامنی ها 
و استخراج خود سرانه وغیر فنی نیز از جمله مشکالت به حساب می آید.

نیز گردیده است.  معادن  باعث تخریب  به دولت،  ناپذیر  از خسارات جبران  برعالوه  که 
و هم چنان قاچاق آن به خارج از کشور نیز نگران کننده می باشد. اگر در کشور از منابع 
انرژی ومعادن استفادۀ فنی و تخنیکی به عمل آید و درین بخش سرمایه گزاری صورت 
گیرد. ساالنه یک مقدار عواید قابل مالحظه یی ازاین طریق به دست آمده و زمینه کار نیز 

برای هموطنان ما میسر خواهد شد.
تحقیقات جدیدی که در مورد ذخایر معادن فلزات و منابع نفت و گاز کشور که از طرف 
جیولوجست های افغانی و امریکایی صورت گرفته در رهنمای معلم معلومـــــــات داده 

می شود.

 

     فعالیت داخل صنف
شاگردان در دو گروپ تنظیم گردند، گروپ اول با استفاده از متن درس، دربارۀ وضعیت  
تولید انرژی و منابع آن و گروپ دوم دربارۀ وضعیت معادن کشور و استفاده از آن بحث 

نموده، نتیجه بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

     سؤال ها
1ـ در افغانستان کدام منابع انرژی وجود دارد و از چند نوع آن تاکنون استفاده صورت 

گرفته است؟
2ـ چگونه می توانیم از منابع آبی کشور غرض استحصال برق استفادۀ اعظمی و بهتر نماییم 

توضیح نمایید.؟
3ـ کدام نوع فلزات و احجار کریمه در کشور وجود دارد نام بگیرید؟

4ـ جنگ های سی سالۀ اخیر و نا امنی ها در کشور استفاده از منابع انرژی و ذخایر معادن 
رابه چه مشکالت روبرو نموده توضیح نمایید؟

5ـ ذخایر سنگ کروم در کدام مناطق کشور تثبیت شده نام بگیرید؟

      فعالیت خارج از صنف
فصل دوم، بخش انرژی و معادن افغانستان را مطالعه نموده خالصۀ آن را در یک صفحه 

بنویسید و در درس آینده به هم صنفان خود معلومات دهید.
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شما در فصل دوم دربارۀ معادن و انرژی افغانستان معلومات حاصل نمودید در این فصل با 

صنایع و تجارت افغانستان آشنا  می شوید.

	•صنایع و اهمیت آن در افغانستان 
- صنایع دستی 
- صنایع ماشینی 

	•توریزم و اهمیت اقتصادی آن 
- مناطق توریستی کشور 

- احصاییۀ توریزم 
	•تجارت و اهمیت آن

- تجارت داخلی 
- تجارت خارجی 

	•میزان صادرات و واردات کشور
	•بانک

	•بانک های مرکزی
	•بانک های تجارتی 

	•نحوۀ عملکرد بانک ها 
	•بررسی وضعیت تجارت و صنایع

فصل سوم
صنایع و تجارت

در این فصل میخوانیم
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
	•تجارت را بشناسند.

	•با انواع تجارت آشنا  شوند.
	•میزان صادرات و واردات کشور را بدانند.

	•اهمیت اقتصادی صنایع را بشناسند.
	•انواع صنایع کشور را بشناسند.

	•مشکالت و موانع صنایع کشور را بدانند.
	•بانک را بشناسند.

	•نحوۀ عملکرد بانک را بدانند.
	•اهمیت اقتصادی و فرهنگی توریزم را بشناسند.

	•با مناطق توریستی کشور آشنا شوند.

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
	•بتوانند تجارت را تعریف کنند.
	•انواع تجارت را فهرست کنند.

	•میزان صادرات و واردات کشور را بیان کنند.
	•اهمیت اقتصادی صنایع را توضیح دهند.

	•انواع صنایع کشور را فهرست کنند.
	•مشکالت و موانع صنایع را بر شمارند.
	•بانک و کارکرد آن را توضیح دهند.

	•معنی توریزم را بیان کنند.
	•اهمیت اقتصادی توریزم را توضیح دهند.

	•مناطق توریستی کشور را نام ببرند و بر روی نقشۀ افغانستان تثبیت و نشان دهند.

اهداف عمومی فصل سوم
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درس بیست و دوم
1.3 صنایع و اهمیت آن در افغانستان

صنعت یک فعالیت تولیدی است )که توسط دست و یا ماشین صورت می گیرد( که غرض 
از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه که از زمین به دست می آید و ضروریات 

جوامع بشری را رفع می نماید می باشد.
فعالیت صنعتی که عبارت از عملیۀ تغییر شکل مواد به غرض افزایش، کیفیت و ارزش آن ها 

می باشد که در تاریخ بشر سابقۀ طوالنی دارد.
انقالب صنعتی که در نیمۀ دوم قرن هجده در اروپا آغاز یافت در نهایت امر، جامعۀ بشری 

را به صورت کل تغییر داد و طرز زنده گی مردم را به کلی دگرگون ساخت.
تغییر شکل مواد اولیه یا مواد خام مانند مواد معدنی، زراعتی وغیره تا مرحلۀ پخته شدن و 

نهایی شدن مراحل مختلف صنعتی را طی می نماید.
به طور مثال: اگر شما به اجناس و محصوالتی که از مغازه خریداری می کنید توجه کنید، 
دیده می شود که جنسی که خریداری شده به آسانی به دست نیامده؛ بلکه مراحل مختلف 

صنعتی را طی نموده تا که قابل فروش در مغازه گردیده.
فروش  به  فروشی  کتاب  در  کتابی که  یک  موضوع  ساختن،  روشن  غرض  می توانیم  ما   
می رسد مثال بیاوریم.کتاب که به فروش می رسد کار آن از شاندن و غرس نمودن نهال و 
بوته ها آغاز می گردد. وقتی که نهال ها خوب رشد کردند و درختان کالن شدند، قطع شدۀ 
آن به فابریکه انتقال می گردد و در فابریکه از آن کاغذ می سازند. زمانی که کاغذ به دست 
به شکلی دیگری  یا  و  اساس حروف چینی  به  مطبعه  در  مطبعه می برند.  به  باز آن را  آمد، 
حروف و متن قباًل طراحی شده را در کاغذ چاپ نموده بعد از مرحلۀ صحافی به شکل 

کتاب تهیه شده و غرض فروش به مغازۀ کتاب فروشی ارسال می گردد.

صنعت قالین بافی در افغانستانآیا می دانید که فعالیت صنعتی، ارزش و کیفیت مواد را باال میبرد؟

شکل 41
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قابل  نموده  را طی  تمام محصوالت صنعتی شده، مراحل مختلف کاری  توجه شود،  اگر 
استفاده می شوند.

* اهمیت صنایع به خصوص صنایع ماشینی در این است که در وقت کم مواد زیاد را تغییر 
شکل داده، کیفیت و ارزش آن را باال می برد.

مردم ما از زمانه های قدیم به صنایع دستی در دستگاه های کوچک مصروف بودند مفروشات 
و وسایل ضروری را می ساختند که مثال خوب آن صنایع قالین بافی، نمد مالي، گلیم بافی 

وغیره می باشد.
کشور ما با داشتن معادن زیاد و متنوع، محصوالت گوناگون زراعتی و نیروی کافی کاری 
بتواند  اگر حکومت  مساعد سازد.  و رشد آن  ایجاد صنایع  برای  را  زمینۀ خوب  می تواند 
پالیسی خوب اقتصادی را برای حمایت از صنایع ملی در پیش گیرد، شرایط الزم را برای 
اجناس ضروری در  و  اموال  از  فابریکه ها و کارخانه ها مساعد سازد، بخش زیادی  ایجاد 

وطن تولید و عایدات ملی، بیشتر خواهد شد.
     فعالیت داخل صنف

درس،  مثال های  و  تصاویر  متن،  از  استفاده  با  شوند،  تنظیم  گروپ  سه  در  شاگردان 
فعالیت های زیر را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را به هم صنفان ارایه نمایند.

گروپ اول: دربارۀ لباس شان بحث نموده که چگونه تهیه شده و کدام مراحل صنعتی را 
طی نموده.

گروپ دوم: دربارۀ میز و چوکی صنف شان بحث نموده مراحل صنعتی و تهیه شدن آن را 
توضیح نمایند.

مکتب  تعمیر  ساختمان  مورد  در  سوم:  گروپ 
خویش بحث نمایند که از چگونه مواد صنعتی 
مراحل  کدام  آن  مواد  و  گردیده  تهیه  شده 

صنعتی را طی نموده است.
      سؤال ها

1ـ صنعت چی است توضیح نمایید؟
2ـ دربارۀ اهمیت صنایع معلومات دهید؟

      فعالیت خارج از صنف
نام های اجناس  در خانه های خالی جدول زیر، 
)اموال( صنعتی شده و نام های مواد خام یا اولیه 

را در کتابچه های تان بنویسید .

؟

اجناس صنعتی شدهمواد خام یا اولیه

پنبه
قالین

نیشکر
نان

چوب
بوت
روغن

آهن

پنیر
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درس بیست و سوم
الف. صنایع دستی

اگر تاثیرعوامل مختلف طبیعی و اجتماعی در رشد و انکشاف اقتصادی کشور به خصوص 
در ایجاد، رشد و انکشاف صنایع مطالعه گردد، دیده خواهد شد که برای صنعتی شدن 

کشور ما زمینۀ بسیار خوب وجود دارد.
صنایع کشور را می توان به شکل صنایع دستی و صنایع ماشینی مطالعه کرد.

مردم افغانستان از زمانه های بسیار قدیم برای رفع نیازمندی داخلی و برای تجارت خارجی 
به ساختن اشیای مورد ضرورت خود با دستگاه های خود ساخته مشغول بودند و ضروریات 

خویش را رفع می کردند.
ابتدایی دست داشتۀ خویش به تولیدات صنایع دستی  صنعتکاران روستایی ما با وسایل 

اقدام می ورزند و عموماً از منابع ذیل کار می گیرند:
1ـ منابع حیوانی؛ مانند: پشم، موی، پت و مادۀ ترشحۀ کرم پیله )ابریشم(

2ـ منابع نباتی؛ چون: پنبه، کتان وُسند.
3ـ منابع معدنی، مانند: آهن، مس، طال و نقره وحتی از گل عادی.

* محصوالت صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می آید مهم ترین آن قالین، نمد، 
گلیم، برک، کرک، قاقمه وغیره می باشند.

صنعت قالین بافی یکی از مهم ترین صنعت دستی و قالین یکی از عمده ترین اقالم صادراتی 

در درس قبلی راجع به صنایع و اهمیت آن بحث صورت گرفت، در این درس با صنایع دستی 
وماشینی کشور آشنا  می شوید.

شکل 42

ACKU



  74

افغانستان می باشد و بیشتر در والیات شمال، شمال غرب و غرب تولید می شود.
ـ محصوالت صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می شود عبارت اند از:

کرباس، کشمیره، پتو، لنگی، گلیم، سطرنجی وغیره. قباًل که در هر منطقۀ افغانستان پنبه 
زرع میشد روستاییان در آنجا به ساختن تکه های پنبه یی می پرداختند.

* آهن گران، مس گران و زرگران از فلزات اشیای کار آمد؛ مانند بیل، تبر، تیشه، چاقو، 
کارد و ظروف مسی مانند دیگ وغیره وهم چنان زیورات را از طال، نقره و سنگ های 

قیمتی چون الجورد، یاقوت وغیره می سازند.

ب. صنایع ماشینی: صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری بار اول در زمان امیر 
انکشاف یافته تر آن در زمان امیر  شیرعلی خان در سال 1887 م و بعداً به صورت نسبتاً 
عبدالرحمن خان در سال های اخیر قرن 19 در کشور ما اساس گذاشته شد و اولین فابریکۀ 
عصری را بنام ماشین خانۀ کابل تأسیس کرد، که اسلحۀ سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ 

و مهمات حربی را فراهم می کرد.
تا یک اندازۀ رشد و انکشاف کرد. در سال 1365 هـ. ش. به تعداد  صنایع ماشینی بعداً 
391 مؤسسۀ فعال صنعتی در کشور وجود داشت که از این جمله 274 آن مربوط سکتور 

خصوصی و متباقی 117 مؤسسۀ مربوط سکتور دولتی و مختلط بودند.
چون در ایجاد و انکشاف صنایع ماشینی نیروی محرک یا انرژی از ضروریات مهم به 
شمار می آید از همین سبب در مناطقی که  برق و نفوس زیاد وجود دارد؛ مانند: شهرهای 

کابل، قندهار، هرات، مزارشریف، کندز و جالل آباد تمرکز یافته است.
باید یاد آور شد که بر اثر جنگ هایی که در 30 سال اخیر در وطن ما جریان داشت اکثر 
تاسیسات صنعتی کشور ما متضرر شده و صدمه بزرگ دیدند که احیای مجدد و باز سازی 
مؤسسات  تأسیس  در  داخلی وخارجی  از سرمایه گذاران  تعداد  و یک  دارد  آن جریان 

صنعتی جدید نیز سهم گرفتند.

ج. احصاییه تولیدات ماشینی: قسمی که در باال تذکر یافت در افغانستان صنایع ماشینی 
سابقه طوالنی دارد؛ اما در این اواخر به اساس شرایط ناگوار سیاسی، جنگ ها و سرمایه 
گزاری ناچیز در بخش صنایع چندان رشد چشم گیری دیده نمی شود. با آن هم صنایع 
شکل  به  ذیل  جدول های  در  می توانید  دارند  و  داشتند  وجود  افغانستان  در  که  ماشینی 

معلومات اضافی با آن آشنا  شوید.
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جدول مشخصات مؤسسات صنایع ماشیني

صنایع تولیدي شماره
ماشیني

ظرفیت موجودۀ ظرفیت ناصبه تولیدینوع تولید
فعلی

شخصیت 
حقوقی 

فعلی

پروژهغیر فعال16 میلیون مترپارچه های نخینساجی بگرامی1

نساجی نخی 2
کندهار

تصدی//                   //40  //   ////                   //

نساجی 3
پشمی کندهار

//                   //                   //یک میلیون مترپارچه ابریشمی
//

نساجی نخی 4
هرات

پروژه//                   //12.5 میلیون مترپارچه نخی

30 تن نخ تجارتی در 22 میلیون متر//                   //نساجی بلخ5
سال

تصدی

شرکت غیر فعال50 میلیون متر//                   //نساجی گلبهار6
سهامی

//           ////                   //یک میلیون متر//                   //نساجی کابل7

//             //50% فعال24 میلیون متر//                   //نساجی پلخمری8

تصدی100 تن در 24 ساعت105 هزار تن در سالکود یوریاکود برق مزار9

خصوصی400 تن در شبانه روز120000 تن در سالسمنتسمنت غوری اول10

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

700 تن در شبانه روز 210000 تن در سال//                   //سمنت هرات12
غیرفعال

پروژه دولتی

خصوصیغیر فعال550 تن در سالنخنخ بافی کابل13

خصوصیغیر فعال1.83 میلیون  متر درسالتکه سندیبافت کابل14

تصدی قسماً فعال به اجاره110000 تن در سالپخته محلوج و روغنسپین زر کندز15
دولتی

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

تصدی8500 تن در سال25000 تن درسال//                   //تصدی بست17

شرکت پخته 18
هرات

پخته ملوج، روغن 
وصابون

//                   قسماً فعال10800 تن درسال
//

50 هزار تن ذخیره 142 نان باب و آردسیلوی مرکز19
هزار تن آرد 

//          //قسماً خصوصی اجاره

معلومات اضافی 
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صنایع تولیدي شماره
ماشیني

شخصیت ظرفیت موجودۀ فعلیظرفیت ناصبه تولیدینوع تولید
حقوقی فعلی

//            //فعال40 هزار تن ناننان و مواد خوراکهسیلوی پلخمری20

//           //غیر فعال20 هزار تن ذخیرهدخیره گندمسیلوی کندهار21

تصدی فعال60 تن آرد در 24 ساعتنان باب و آردسیلوی بلخ22
دولتی

//          ////                   //ذخیره گندمسیلوی هرات23

پروژه دولتی//                   //20 هزار تن گندم در سالشکرپروژه شکر بغالن24

حجاری و نجاری 25
هلمند

سنگ مرمر و موبل و 
فرنیچر

شرکت بازسازی شده10 هزار تن در سال
مختلط

      فعالیت داخل صنف    
جدول زیر را با استفاده از مثال داده شده، متن و تصاویر درس با کلمات مناسب در 

کتابچه های تان خانه پری نمایید.
     

  

     سؤال ها
1ـ به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی، اهمیت زیاد دارد، چرا؟

2ـ کدام عوامل به نظر تان تاکنون مانع رشد صنایع ماشینی در کشور شده اند؟
3ـ آهنگران، مسگران و زرگران کشور از کدام منابع چه گونه کار گرفته و کدام اشیا 

را از آن می سازند؟
4ـ صنایع ماشینی زیادتر در کدام مناطق تمرکز یافته و چرا؟

       فعالیت خارج از صنف
جدول مشخصات موسسات صنایع ماشینی را مطالعه نموده، سوال های زیر را جواب 

دهید و نتیجۀ کار تان را در درس بعدی به هم صنفان تان ارایه نمایید.
1ـ در کشور ما چند فابریکۀ نساجی وجود دارد؟ کدام آن ها فعال و کدام آن ها غیر 

فعال می باشند. توضیح دهید.
ـ چند فابریکه مواد غذایی در وطن ما وجود دارد و کدام آن ها بیشترین تولیدات را دارد؟ 2
ـ به نظرتان کدام فابریکه در محل زیست تان وجود دارد که نام آن در این جدول دیده نمی شود؟ 3

مواد صعنتی منابع حیوانی
شده

منابع 
نباتی

مواد صنعتی 
شده

منابع 
معدنی

مواد صنعتی 
شده

کرک )از پت 
زیر، موی بز 
ساخته شده(

پتو، جراب، 
دستکش، 

دیگ، مسقندلبلبو
افتابه لگن
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درس بیست و چهارم
2.3 توریزم و اهمیت اقتصادی آن

توریزم Tourism یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش ، سیاحت، 
تفریح و بررسی های علمی مناطق مختلف جهان.

سفرهای توریستی معموالً اهداف تفریحی و کاری دارند. یک توریست، شخصی است 
که به کشور ها، شهرها ویا مناطقی غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر 
فرهنگ  به  معموالً  ها  توریست  کند.  سفر  نباشد  یکسال  از  بیشتر  و  روز  شبانه  یک  از 
مناطق  به  سابق  از  ثروتمند  مردمان  دارند.  توریستی عالقمندی  ساحۀ  طبیعت یک  یا  و 
دوردست سفر می کردند تا ساختمان های زیبا و تاریخی را ببینند و از غنامندی کلتوری و 
طبیعی جهان باخبر شوند. از همین جهت است که در این اواخر توریزم در جهان به یک 
منبع مهم رشد اقتصادی، تبدیل شده و در بسیاری ممالک و مناطق جهان از منبع مهم 
عایداتی به حساب می آید. امروز بسیاری از کشورها سعی می کنند تا امکانات الزم برای 
رشد و توسعۀ سیاحت و توریزم در کشور خویش را به وجود بیاورند. زیرا توریزم یکی 

از راه های عمدۀ کسب عایدات می باشد.
تاریخی، دارای آبدات  با قدامت  با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا؛  افغانستان   
تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا و ساحات توریستی از سالیان پیش اتصال دهندۀ 
از  راه  از همین  بودایی ها و کوشانی ها  بوده.  ابریشم  راه  محموله های تجارتی کاروان های 
کشور چین تا به غرب اروپا سیر و سفر می نمودند. همین رفت و آمد بود که توجه جهان 
گردان و به خصوص راهبان بودایی رابه خود جلب و سرزمین اسرار آمیز بامیان را برای 
عبادت خود انتخاب کردند. و مجسمه های بزرگ و مشهور بودا را در آن جا اعمار کردند.
پیروان مذهب بودیزم و غیره سیاحین از هر گوشه و کنار جهان سرازیر می شدند و همین 
آثار تاریخی و ساحات توریستی کشور بود که توجه توریست تان را به خود جلب نمود. 

شکل 43                                  آثار تاریخی و باستانی در هرات که از لحاظ فرهنگی برای توریست ها اهمیت زیاد دارد.

ACKU



  78

همان بود که دولت افغانستان به منظور فراهم آوری تسهیالت و انجام خدمات توریستی 
سال  در  و  نمود  ایجاد  را  فعلی(  تور  )افغان  گرځندوى  موسسۀ  ش.  هـ.   1337   سال  در 

1344هـ.ش. عضویت سازمان جهانی توریزم را کسب کرد.
در دهه های گذشته، توریزم در افغانستان یکی از منابع عایدات به حساب می آمد. آثار 
باستانی و دیدنی فراوانی چون مجسمه های بودا و سایر آثار مربوط به بودا در بامیان، آثار 
شهر قدیمی بلخ، درۀ خیبر، آثار باستانی فراوان در هرات، قندهار، غزنی، ننگرهار و دیگر 
نیز متضرر شد و  افغانستان  مناطق کشور ما وجود دارد. در سال های جنگ، توریزم در 
تنها خبرنگاران که تعداد شان اندک بوده به افغانستان رفت وآمد داشتند. در این اواخر 
که شرایط امنیتی نسبتاً بهتر شده و اگر در سرتاسر افغانستان صلح و آرامش تامین گردد 
و دولت تالش های زیاد را به خاطر توسعۀ صنعت توریزم به عمل آورد، ضروریات دیگر 
توریزم؛ مانند: هوتل ها، امکانات حمل و نقل وغیره را  فراهم نمایند. افغانستان یکبار دیگر 

به یک مملکت مهم توریستی مبدل خواهد شد.
 با میزان عواید افغانستان که از ساحات توریستی به دست آمده و به میلیون  دالر محاسبه 

شده در جدول ذیل آشنا  شوید.

      فعالیت داخل صنف     
شاگردان در دو گروپ تنظیم شوند، گروپ اول با استفاده از متن و نقشه در مورد توریست 
و توریزم و گروپ دوم با استفاده از متن و نقشۀ درس، در مورد اهمیت اقتصادی توریزم 
بحث و مشاجره نموده و بعداً نمایندۀ هر گروپ نتیجۀ مباحثۀ خود را به هم صنفان خویش 

ارایه نماید.

    سؤال ها    
1ـ توریست کی است؟

2ـ آیا بین توریست، جهانگرد و سیاح تفاوت وجود دارد؟ دراین مورد توضیحات ارایه 
نمایید.

3ـ اهمیت اقتصادی توریزم را بیان نمایید؟
      فعالیت خارج از صنف

شاگردان در گروپ های سه نفری در مورد فعالیت های موسسات ) افغان تور( و گرځندوی افغانستان، 
با استفاده از معلومات نماینده گی ها و نشرات آن موسسات یک مطلب یک صفحه یی را با داشتن 

تصاویر جالب ساحات توریستی کشور تهیه نموده و به هم صنفان خویش ارایه نمایند.
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درس بیست و پنجم
الف. مناطق توریستی کشور

دریاها،  سواحل  )آبشارها،  طبیعی  زیبای  ساحات  معموالً  را  افغانستان  توریستی  ساحات  و  مناطق 
مذهبی،  و  تاریخی  آبدات  )موزیم ها،  کلتوری  وآثار  هم چنان ساحات  و  وغیره(  جهیل ها، کوه ها 

بازار های صنایع دستی وغیره( تشکیل می دهد.
بلخ، سمنگان، هرات، غور، غزنی،  بامیان،  از:  افغانستان عبارت اند   شهرها و مناطق مهم توریستی 

کندهار، کابل، جالل آباد، لشکرگاه وغیره.
در بامیان مغاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امیر، در والیت بلخ زیارت روضه شریف، در 
هرات مصالها و منار های تاریخی، زیارت خواجه عبداهلل انصاری، برج عیاران، قلعۀ اختیارالدین، 

محالت مهم دیدني برای توریست ها

مراکز ماقبل التاریخی

مراکز ماقبل اسالمی

مراکز اسالمی دارای یادگارهای معماری قدیمه و تاریخی

عبادت گاه های اسالمی و زیارت ها

موزیم ها

بازارهای صنایع دستی

میدانهای بزکشی

معماریهای عنعنوی محلی )منازل چوبی(

مراکز خدمات توریستیکی

مناظر طبیعی جالب و دیدنی

مناظر طبیعی دیدنی و نواحی توریستیکی

جنگالت مختلط

جنگالت پسته

ساحۀ شکار ماهی

شکار گاه

پارکهای ملی - محالت اختصاص یافته و محالت مقدس

محالت اختصاص یافتۀ تحت پالن

دریاها

بند ها و ذخایر آب

کوه ها

کوه های نمکی

ارتفاعات به متر

بنادر سرحدی

بندر دریایی

میدانهای هوائی بین المللی

میدان های هوائی محلی

شاهراه

سایر راه ها

تونلها

حدود بین الدول

حدود والیات

اضافه تر از 500000 نفر

100000-200000
50000-100000
10000-50000
2000-10000

کمتر از 2000 نفر

محالت دارای نفوس

توریزم

- شما در درس قبلی دربارۀ توریزم واهمیت اقتصادی آن  معلومات حاصل نمودید. در این درس با 
مناطق توریستی کشور و با احصائیه توریزم در افغانستان آشنا  می شوید.

ـ آیا شما از کدام منطقۀ توریستی کشور بازدید به عمل آورده اید؟
اگر جواب تان بلی است از کدام منطقه، چه وقت، در آنجا چه مشاهده نمودید و در آنجا چه کردید؟
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خواجه غلطان، در والیت غور منار جام، درغزنی منارهای تاریخی، تپۀ سردار، باالحصار، 
آثار تاریخی در ننگرهار باغ ممله و آثار تاریخی هده وغیره قابل یاد آوری می باشد. آثار 
باستانی در بعضی شهرها چون هرات به حدی است که یونسکو آن شهر را به عنوان یکی 
بناهای  و  مزار ها  بنابر داشتن  انتخاب کرده است. غزنی  از شهرهای تحت پوشش خود 

تاریخی به حیث شهر فرهنگی بین المللی و توریستی شناخته شد.

باید تذکر داد که افغانستان ساحات بسیار خوب طبیعی توریستی و پارک های تفریحی 
نیزدارد که می توانیم به طور مثال از کوه های پامیر خورد و بزرگ، مناطق طبیعی دیدنی 
درۀ نورستان، پارک ها و باغ ها در شهر کابل، جالل آباد، هرات، کندهار، و مزارشریف، 
بند قرغه و درۀ پغمان در کابل وغیره ساحات طبیعی در والیات مختلف کشور نام ببریم 

که در نقشۀ ساحات توریستی افغانستان می توانید آن را مشاهده کنید.
ب. احصاییۀ توریزم.

قســمی که قباًل تذکر دادیم در دهه های گذشــته توریســت های زیاد از کشــور ما دیدن 
می کردند و یک منبع بســیار خوب عایداتی را تشکیل می داد. اما توریزم در سه دهۀ اخیر 
که افغانستان به مشکالت امنیتی و جنگ ها مواجه شد صدمه دید و رفت و آمد توریست 

ها به افغانستان نیز کم شد که در جدول ذیل می توانید آن را مشاهده نمایید.

مقبرۀ )میرویس نیکه( در کندهار که ارزش تاریخی و 
فرهنگ برای سیاحین دارد. 

منار جام نیز مانند ده ها آثار کشور از ارزش خاص 
تاریخی و فرهنگ برخوردار است.
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جدول )معلومات اضافی( 
تعداد سیاحین و توریست هایی که طی سالیان مختلف  به افغانستان آمده اند

1980 1979 1978 1977 1976 1975 سال
نام کشور

285 1817 7496 9085 8907 8649 آلمان غربی
234 1153 4781 6779 7794 9431 فرانسه
28 967 3070 4397 1055 1094 استرالیا
79 1039 6389 9011 8950 9401 ایاالت متحدۀ امریکا
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 سایر کشورها

6623 30204 91989 118360 93026 90894 جمع کل
 جدول )معلومات اضافی( 

تعداد توریست ها وعایدات حاصله از آن  در چند سال اخیر
1998 1997 1996 1995  سال

شاخص ها
4 4 4 4 تعداد توریست ها )به هزار نفر(
1 1 1 1 درآمدهای حاصله )به میلیون دالر(

        

نمای از بند امیر والیت بامیان
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                           فعالیت داخل صنف 
شاگردان درپنچ گروپ تنظیم شوند، هرگروپ نقشۀ توریزم افغانستان را مطالعه نموده، 

فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ کارخویش را در صنف ارایه نمایند.
ـ گروپ اول: شهرها ومحالت مهم توریستی را فهرست کنند.

ـ گروپ دوم: نام های مناطقی که در آن عبادت گاه های اسالمی و زیارت ها وجود دارند 
فهرست کنند.

ـ گروپ سوم: بازارهای صنایع دستی را فهرست کنند.
ـ گروپ چهارم: ساحات مناطق طبیعی جالب و دیدنی را لست کنند.

ـ گروپ پنجم: مناطقی که در آن جا مراکز خدمات توریستی وجود دارند فهرست کنند.

    سؤال ها    
1ـ مناطق مشهور توریستی افغانستان را نام ببرید؟

2ـ کدام مؤسسه توریستی افغانستان، فعاًل خدمات توریستی را انجام می دهد و به نظر شما این 
نوع خدمات چه خواهند بود.

3ـ چرا در این اواخر تعداد کمی از توریست ها به افغانستان میآیند؟ به نظر شما در افغانستان به 
خاطر جلب توریست ها کدام فعالیت ها باید صورت گیرد.

      
                        

     فعالیت خارج از صنف
خانه پری  خود  کتابچه هاي  در  را  ذیل  توریزم، جدول  نقشۀ  و  درس  متن  از  استفاده  با 

نمایید.
توریزم در افغانستان

جاذبه های فرهنگی و مذهبی که 
توریست ها به آن عالقه دارند

شماره جاذبه های طبیعی که توریست 
ها به آن عالقه دارند

شماره

موزیم کابل 1
2
3
4
5

بند امیر 1
2
3
4
5
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درس بیست و ششم
3.3 تجارت و اهمیت آن

تجارت عبارت است از داد و ستد امتعه و یا تبادله کاال های مورد نیاز که در مقابل کریدت 
پولی توسط فروشنده و مشتری صورت می گیرد.

انسان ها از زمانه های بسیار قدیم به تبادلۀ اشیای اضافی خود در منطقۀ خود و بعداً دراطراف 
و ماحول منطقه وسپس به نقاط دورتر مبادرت می ورزیدند.

اشیا و خدمات، زمانی مورد تبادله و داد و ستد قرار می گیرد که شرایط ذیل فراهم گردد:
1ـ تولیدات اضافی اشیا صورت گیرد.

2ـ تخصص در حرفۀ معینه وجود داشته باشد.
3ـ تقسیم وظایف و کار صورت گیرد.

4ـ اختالف در نوعیت تولید دو ناحیه وجود داشته باشد.
5ـ موانع سیاسی، فرهنگی، و گمرکی نباشد.

6ـ وسایل و راه های بهتر نقلیه و ارتباط میان دو ناحیه موجود باشد.
7ـ تقاضا و تمایالت زیاد مردم دو ناحیه به اجناس و اموال مورد ضرورت شان باشد.

به صورت عموم، شرایط فوق در همه جا کم و بیش زمینۀ تجارت را مساعد می سازد. 
هم چنان اساس و عامل عمدۀ به وجود آمدن تجارت خارجی را تقسیمات غیر متوازن منابع 
طبیعی و چگونگی استعداد مردم، در مورد استفاده از تخنیک، برای انکشاف آن ها تشکیل 
می دهد، به عبارۀ دیگر مردم به تجارت می پردازند از جهت آن که می خواهند موادی راکه 
خود تولید کرده نمی توانند ویا اشیای راکه به قیمت کمتر از تولیدات داخلی درمناطق دیگر 
به دست آورده می توانند، خریداری نمایند. درافغانستان )آریانای قدیم( از زمانه های سابق، 
نظر به موقعیت جغرافیایی آن، در این منطقه که در چهار راه تمدن آن زمان قرار داشت، 
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یعنی به طرف شرق آن تمدن های هند و چین و به طرف غرب آن تمدن های فارس، یونان 
و روم قرار داشت، تبادلۀ اموال خیلی زیاد صورت می گرفت و مردم این ممالک به تجارت 

و دادوستد می پرداختند.
در  توسط کاروان ها  تجارتی  اموال  بحری کشف شود، حمل ونقل  راه های  از آن که  قبل 
خشکه صورت می گرفت. تجارت و تبادلۀ اموال در آن زمان توسط کاروان ها بین شرق و 
غرب، یعنی از کشور چین تا کرانه های شرقی بحیرۀ مدیترانه صورت می گرفت و افغانستان 
به حیث یک منطقۀ پر ارزش ترانزیتی درتجارت همان زمان حایز اهمیت خاص بود. بعداً 
مانند:  آن وقت؛  ارزش  پر  اموال  حمل ونقل  زیرا  گردید؛  مسما  ابریشم  شاهراه  به  راه  این 

ابریشم، پارچه های ابریشمی، ادویه وغیره صورت می گرفت.
تجارت در حال حاضر نیز برای مردم افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

افغانستان می تواند از موقعیت خاص جغرافیایی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر 
استفاده کرده و در عرصۀ ازدیاد عواید ملی، اشتغال و ارتباطات قدم های مؤثری را بردارد. زیرا افغانستان 

ظرفیت انتقال هزاران تن اموال تجارتی و مخصوصاً اموال ترانزیتی را از شاهراه های کشور دارد.
قابل تذکر است که فعاًل بیالنس تجارت خارجی افغانستان کاماًل نامتوازن است و حجم 
بسیار  اقتصاد  و  کم  داخلی  تولیدات  که  است  بیشتر  مراتب  به  صادرات  به  نظر  واردات 
ضعیف را نشان می دهد، یکی از عوامل آن، جنگ های چندین ساله در کشور است. در 
بعدی  در دروس  افغانستان  و خارجی  داخلی  تجارت  و  واردات  و  میزان صادرات  مورد 

معلومات بیشتری را کسب خواهید کرد.

                       فعالیت داخل صنف
شاگردان، دو نفری با هم کار کنند. نخست متن و تصاویر درس را به دقت مطالعه نمایند و 
در مورد نقاط مهم درس بحث و مشاجره کنند، بعداً نظریات خویش را در بارۀ تجارت و 

اهمیت آن به هم صنفان شان ارایه نمایند.

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

2ـ تجارت در تقویۀ اقتصاد ما چه نقشی دارد؟ معلومات تان را با دو مثال ارایه نمایید؟
                           3ـ افغانستان در منطقۀ از چگونه موقعیت ترانزیتی برخوردار است، توضیح نمایید؟    

    فعالیت خارج از صنف    
معلومات  تجارت  دربارۀ  که  روزنامه  ویا  مجله،  کتاب،  یک  افغانستان،  تجارت  دربارۀ 
داشته باشد، مطالعه نموده، در درس بعدی آن را به معلم تان نشان دهید و دربارۀ نکات 

مهم آن بحث نمایید.
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درس بیست و  هفتم
الف. تجارت داخلی

قسمی که در درس قبلی یاد آوری شد، مردم افغانستان از زمانه های بسیار قدیم به تجارت 
مشغول بودند.

ازدیاد  آن  علت  که  می گیرد  وسیع صورت  پیمانۀ  به  افغانستان  داخل  در  تجارت  امروز 
نفوس، بلند رفتن نسبی سطح زنده گی و تقاضای روزافزون مردم به وسایل و مواد غذایی، 

صنعتی و خدماتی می باشد.
از دهات و قصبات کشور به مارکیت ها  و بازارهای دور و  محصوالت زراعتی، معموالً 
نزدیک ارسال می گردد و محصوالت صنعتی هم در داخل شهر ها و هم در قرا و قصبات 

به فروش می رسد.
افغانستان که مناطق مختلف اقلیمی دارد، زمینه را برای زرع و تولید انواع مختلف نباتات 
نیازمندی های خودشان، محصوالت  بر رفع  مساعد می سازد. دهاقین و زمین داران عالوه 

کدام عوامل بر پیشرفت و عقبمانی تجارت در افغانستان تاثیر دارند؟
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بازار عرضه می نمایند و به فروش می رسانند. به طور مثال برنج در مناطقی  به  زراعتی را 
که آب و هوای گرم و آب فراوان دارد؛ مانند: والیات شرقی، ننگرهار، لغمان و کنرها و 
هم چنان در مناطق شمال، چون: کندز، بغالن و تخار بیشتر زرع و تولید می شود که طبعاً 
محصوالت مازاد آن در داخل کشور به مناطقی که در آن جا زرع و تولید برنج وجود ندارد 
به فروش می رسد. مثال دیگر آن قالین است که تولیدات بیشتر آن معموالً در صفحات 
شمال کشور صورت می گیرد ونه تنها در بازارهای داخل کشور به فروش می رسد؛ بلکه 
یکی از عمده ترین اقالم صادراتی کشور نیز به حساب می آید. این گونه زمینۀ فروش تمام 

محصوالت داخلی  وارد شده در سرتاسر کشور توسط تجار مساعد می گردد.
بازارهای داخل کشور  در  پروسس و صنعتی شدن  از  بعد  زراعتی  از محصوالت  بعضی 
بناهای  زیر  تمام  اخیر  دهۀ  اثر جنگ های سه  بر  که  است  تذکر  قابل  می رسد.  فروش  به 
وارد  بیشترین صدمه  نیز  تجارت  به  و  پاشید  ازهم  سیاسی  و  اداری  اجتماعی،  اقتصادی، 
گردید که در نتیجۀ آن افغان ها بیشتر از پیش متکی به اموال و اجناس وارداتی گردیدند؛ 
موسسات صورت  این  از  تعداد  یک  بازسازی  و  احیا  کار  اواخر  این  در  خوشبختانه  اما 
گرفته، بعضی از آن ها به سکتور خصوصی واگذار شده و فعال گردید. هم چنان احیا و 
بازسازی سرک ها و راه های مواصالتی نیز صورت گرفته، سیاست و قوانین جدید تجارتی 

به میان آمده که سبب رونق بیشتر تجارت داخلی خواهد شد.

ب. تجارت خارجی
افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در قسمت مرکزی براعظم آسیا از زمانه های قدیم 
به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می آید و تولیدات خاص زراعتی و 

معدنی آن از زمانه های قدیم به بازارهای جهان عرضه می شود.

276 صادرات250  واردات 
به میلیون دالر امریکایی در سال 1976م
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تجارت خارجی افغانستان، قباًل به سه حوزه صورت می گرفت که عبارت بودند از:
* حوزۀ تجارت بارتری: تبادلۀ جنس در مقابل جنس به نام بارتر یاد می گردد، این نوع 
اتحاد  مانند:  سابق سوسیالیستی؛  ممالک  و  افغانستان  بین  اموال  تبادلۀ  به صورت  تجارت 

شوروی، پولند، چکوسلواکیا، چین، بلغاریا وغیره صورت می گرفت.
* حوزۀ آزاد ) که با کشورهای اروپای غربی، ایاالت متحدۀ امریکا و جاپان صورت می 

گرفت.(
* حوزۀ نیم قارۀ هند )تجارت افغانستان با نیم قارۀ هند سابقۀ تاریخی دارد که به مرور زمان 

توسعه یافته است.(
و  اروپای شرقی  در  رفتن رژیم های سیاسی  بین  از  و  اتحاد شوروی سابق  از سقوط  بعد 
هم چنان سیاست نوین خارجی، اقتصادی و تجارتی افغانستان، سبب تغییرات در  سیستم 
تجارت خارجی شد. اکنون دولت افغانستان به اساس قوانین جدید تجارتی، زمینۀ ایجاد 
و  داخلی  تجار  و  سرمایه گذاران  برای  را  سرمایه گذاری  جلب  و  خصوصی  بانک های 
در  پیشرفته  کشور های  و  همجوار  ممالک  با  نیز  تجارت  و  است  ساخته  مساعد  خارجی 

حالت توسعه می باشد.
مانند:  می باشد؛  خام  مواد  و  غذایی  مواد  از  عبارت  افغانستان  صادراتی  مواد  مهم ترین 
میوه های خشک و تازه، پختۀ محلوج و محصوالت حیوانی؛ مانند: پشم و پت، پوست و 
پوست قره قل روده و محصوالت صنعتی؛ مانند: قالین و گلیم وغیره، محصوالت صنایع 

دستی و هم چنان سنگ های قیمتی می باشد.
حجم و انواع اموال وارداتی افغانستان نظر به صادرات بسیار زیاد است که ضعیف بودن 
افغانستان وارد می گردند  به داخل  از خارج  اموالی که  نشان می دهد.  را  افغانستان  اقتصاد 
عبارت اند از : ماشین آالت و وسایط ترانسپورتی، مواد نفتی و روغنیات، مواد کیمیاوی، 
مواد خوراکه؛ مانند: گندم، شکر، چای، روغن نباتی، و منسوجات، لباس، ادویه وغیره که 

زیادتر آن اموال استهالکی می باشد.
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                        فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ های دو نفری فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ آن را به هم صنفان 
خود ارایه نمایند.

*نقشه صنایع دستی و بازارها را مطالعه نموده، سؤال های زیر را جواب دهند:
1ـ مناطقی که به رنگ های آبی، سبز و زرد نشان داده شده، چه مفهوم را افاده می کند.

2ـ نام چهار شهر را بنویسید که در آن بیش از 2300 دوکان فعالیت دارند.
3ـ نام های چند مرکز مهم وعمدۀ تولیدی برای صادارت و توریست ها را بنویسید.

                          سؤال ها

1ـ کدام عوامل سبب توسعه و پیشرفت تجارت در افغانستان می شود توضیح نمایید.؟
2ـ واردات افغانستان را کدام اقالم تشکیل می دهد؟ به نظرتان کدام اقالم آن را می توانیم 

در داخل کشور تولید نماییم .
3ـ صادرات افغانستان را کدام اقالم تشکیل می دهد؟

                             فعالیت خارج از صنف

نام چند قلم اموال و اجناس را که از خارج وارد می شود و شما عماًل از آن استفاده 
میکنید بنویسید وهم چنان بگویید که ساخت کدام ممالک می باشد.
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درس بیست و هشتم
ج. میزان صادرات و واردات کشور

به شکل توجه کنید که از کدام کشور بیشترین واردات به افغانستان صورت گرفته است؟
قسمی که در درس قبلی آگاهی حاصل کردید، صادرات افغانستان نظر به واردات به مراتب کمتر 
است؛ اما توقع می رود که تولیدات داخلی کشور افزایش پیدا کند و مقدار و انواع اقالم صادراتی 
نیز بیشتر گردد. چنانچه در دو سال اخیر ارزش مجموعی صادرات کشور نظر به سال های گذشته 
از ممالک خارجی صورت  ارزش مجموعی واردات که  با  به هیچ وجه  با آنهم  اما  زیاد شده؛ 

می گیرد قابل مقایسه نیست که در جدول های زیر به خوبی دیده می شود. 
                          بیالنس تجارت افغانستان از سال 1381  تا سال 1386 هـ . ش.

جدول معلومات اضافی 
                                                 )قیمت مجموعی به میلیون دالر(

تفاوت به میلیون دالر صادرات به میلیون دالر واردات به میلیون 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

تجارت افغانستان با بعضی از کشورها در سال 1385هـ . ش.

پاکستان 37.9 % 

صادراتواردات

جرمنی 7.2 %

هند 22.8 %

پاکستان 21.8 %

اياالت متحدۀ امريکا 15.2 %

انگلستان 6.5 %

فنلند 4.4 %

هند 5.1 %

اياالت متحدۀ امريکا %12
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                         فعالیت داخل صنف

درس  جدول های  و  اشکال  متن،  از  استفاده  با  و  گردند  تنظیم  ها  گروپ  در  شاگردان 
سؤال های ذیل را جواب دهند.

1ـ در سال های اخیر تجارت افغانستان بیشتر با کدام ممالک صورت گرفته است؟
2ـ در سال 1386 هـ .ش. کدام محصول، با ارزش بیش از 211 میلیون دالر به خارج صادر 

گردیده است؟
3ـ میوه های خشک و تازۀ افغانستان بیشتر به کدام ممالک جهان صادر می گردد؟
4ـ در سال 1385 هـ . ش. به کدام کشور 22.8% صادرات صورت گرفته است؟

                         سؤال ها

1ـ در سال های گذشته بیالنس تجارتی افغانستان دارای کسرات بود یا خیر؟ علت آن را 
نیز واضح سازید.

2ـ افغانستان در کدام سال بیشترین صادرات و واردات داشته، چرا؟ علت آن را نیز توضیح 
نمایید.

                         فعالیت خارج صنف

بایک تجار، مالدار ویا دوکاندار منطقۀ تان مصاحبه کنید و از او بپرسید که چگونه کار 
تجارت را پیش می برد، اموال و اجناس را چگونه تهیه می دارد و به فروش می رساند 
و با چه مشکالت روبرو است. هم چنان به نظرتان چگونه این مشکالت رفع خواهند 

شد. معلومات جمع آوری شده را در یک صفحه، ترتیب، تنظیم و بنویسید و به معلم و 
هم صنفان تان ارایه نمایید.
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درس بیست و نهم
4،3 بانک

کلمۀ بانک، اصطالح قدیمی است که از واژۀ آلمانی )Bank ( که معنی یک نوع شرکت 
را می دهد گرفته شده است؛ اما بعضی از دانشمندان به این عقیده اند که بانک از کلمۀ 
ایتالیایی Banco(( گرفته شده است که معنی نیمکتی را می دهد، نیمکتی عبارت از چیزی 
بوده است که صرافان قدیمی روی آن می نشستند و عمل صرافی را انجام می دادند. به هر 
حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز به همان نام و روش کهن به تدریج سازمان 

یافته و مرکز تمامی معامالت و فعالیت های پولی و اعتباری امروز گردیده است.
بانک، دارای تعاریف مختلف است. قانون بانکداری افغانستان بانک را طور ذیل تعریف 

کرده است:
بانک، عبارت از یک ادارۀ حقوقی است که از مردم عامه  و ارگان های دولتی پول اخذ 
می کند، حفاظت می کند، مفاد می دهد و آن را به دوران می اندازد. در مقابل آن پول را 
به طور  اقتصادی است که  از واحد  بانک عبارت  ویا گفته می توانیم که  قرضه می دهد. 

مرتب اعتبار می گیرد و اعتبار می دهد.
هم چنان دیده می شود که قوانین تجارتی و بانکی کشورها بعضی از فعالیت های بانک ها 
را مجاز دانسته و بعضی را غیر مجاز، یعنی یک سلسله محدودیت ها در مقابل فعالیت بانک 

ها از سوی حکومت ها وضع گردیده است. بنابر این گفته می توانیم که:
ایجاد گردیده و مطابق  از مؤسسه یی است که به صورت شرکت سهامی  بانک، عبارت 

قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.

بانک چه است و چگونه فعالیت ها را انجام می دهد؟ شکل52
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در نتیجه این نوع موسسه را می توان بانک نامید، که عملیات پولی، اعتباری و مالی را انجام دهد.
بانک ها نظر به عملیات و نحوۀ فعالیت آن ها انواع خیلی زیاد دارند؛ اما به عقیدۀ بسیاری از 

دانشمندان، بانک به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم می شود که عبارت اند از:
ـ بانک های مرکزی
ـ بانک های تجارتی
ـ بانک های شخصی

* بانک های مرکزی
درتمام کشورها، حرکت دهنده و سازمان دهندۀ اصلی، فعالیت ها بانکی بوده که غالباً به 

صفت بانک دولتی، تبارز می کند وبه گونۀ انتفاعی به فعالیت های خود ادامه می دهد.
بانک مرکزی را اکثراً به نام مادر بانک ها یاد می کنند، هم چنان بعضی ها آن را به نام بانک 
بانک ها نیز یاد می کنند؛ زیرا یکی از وظایفی که این بانک دارد نظارت و کنترول از سایر 

بانک ها می باشد.

بانک مرکزی در افغانستان به نام )د افغانستان بانک( برای بار اول در حمل 1318 هـ. ش. 
به سرمایۀ ابتدایی 120 میلیون افغانی تأسیس شد.

به صورت عمومی بانک های مرکزی دارای وظایف ذیل می باشد.
ـ نشر بانک نوت
ـ کنترول اسعار

ـ نظارت از سایر بانک ها

شکل 53
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ـ حفظ ارزش پول داخلی یا ملی در مقابل اسعار خارجی.
ـ رهنمایی اقتصاد به سوی استخدام مطلوب وسایر وظایف.

* بانک های تجارتی
بانک های تجارتی را در اکثر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانات را 

انجام می دهند منسوب کرده اند.
را  تمامی وظایفی  آمدند،  میان  به  تازه  تجارتی  بانک های  زمانی که  بانکداری  اوایل  در 
که دیگر بانک ها انجام می دادند، بانک های تجارتی نیز به انجام آن می کوشیدند. به این 
ترتیب این بانک ها در امور صنعت، زراعت، ساختمان و اعطای اعتبار و سرمایه گزاری ها 
اقدام می کردند؛ ولی بعد از به میان آمدن بانک های تخصصی؛ از قبیل بانک های زراعتی 

وغیره ساحۀ فعالیت این بانک ها محدود گردید.

* بانک های تخصصی
در  کاماًل  بلکه  پردازند؛  نمی  عادی  عملیات  به  تجارتی  بانک های  مانند  ها  بانک  این 
عرصه های تخصص؛ مانند: صنعت، زراعت وغیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این 
عرصه پیش می برند که مثال خوب آن بانک های صنعتی، بانک های زراعتی و بانک های 

رهنی می باشند.

شکل54
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                       فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ ها تنظیم شوند و با استفاده از متن و تصاویر درس، فعالیت های زیر را 

انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را توسط نمایندۀ خویش به هم صنفان ارایه نمایند.
	•گروپ اول در مورد کلمه، تعاریف و فعالیت های بانک بحث نمایند.

	•گروپ دوم و ظایف بانک های مرکزی را مشخص سازند.
	•گروپ سوم وظایف و مثال های بانک های تجارتی و تخصصی را توضیح نمایند.

                         سؤال ها
1ـ )د افغانستان بانک( چگونه بانک است، چه وقت تاسیس گردید و کدام فعالیت ها را 

انجام می دهد؟
2ـ به صورت عموم بانک ها را به چند کتگوری تقسیم کرده اند؟ نام های آن ها با یک 

یک مثال گفته شود.
3ـ بین بانک های مرکزی، تجارتی، و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود دارند؟ 

توضیح نمایید.

                       فعالیت خارج از صنف

اگر والدین و یا اقارب تان در کدام بانک حساب دارند، با آن ها صحبت کنید که از چه 
وقت، با کدام بانک، چگونه معامله دارند، چه منفعت به دست می آورند و از روابط خویش 
با بانک مربوطه راضی اند یا خیر؟ نتیجۀ معلومات تان را در درس بعدی به هم صنفان خود 

واضح سازید.
 

؟
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درس سی ام
 نحوۀ عملکرد بانک

در این درس دربارۀ نحوۀ عملکرد و میزان و موارد عملیات بانکی معلومات حاصل می نمایید.
افغانستان نظر به سایر کشور ها خیلی تازه بوده است. چنانچه قبل از سال  بانک داری در 
1309 هـ .ش. وظایف بانک ها عموماً توسط صرافان اجرا می شد. برای اولین بار درسال 
1309هـ .ش. )شرکت سهامی افغان( به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید که در 
سال 1312هـ .ش. با سرمایۀ ابتدایی هشت میلیون افغانی به صورت یک بانک به نام )بانک 
ملی( در آمد و قبل از تأسیس )د افغانستان بانک( وظایف بانک مرکزی را به عهده داشت. 
بعداً در سال 1318 هـ ش نظر به احتیاجات همان وقت )د افغانستان بانک( به سرمایۀ ابتدایی 
120 میلیون افغانی تأسیس گردید که دربارۀ وظایف آن در درس قبلی معلومات داده شده 
است. به تعقیب آن بانک های دیگر تجارتی و تخصصی دولتی یکی پی دیگری به نام های 
صنعتی،  انکشاف  بانک  بانک،  تجارتی  پشتنی  زراعتی،  بانک  تعمیراتی،  و  رهنی  بانک 

بانک صادراتی و غیره تأسیس گردیدند.
بانک های مذکور هر کدام به نوبۀ خود در شرایط امن در کشور، فعالیت های چشم گیری 
را در عرصۀ تجارت، صنعت، زراعت و انکشاف صادرات انجام داده اند و ایجادشان در 
بوده  اقتصادی  توسعۀ  و  رفاه  به سوی  رفتن  برای  مؤثر  بدون شک یک گام  همان عصر 

است.

.شما در درس قبلی با بانک و انواع آن در کشور آشنا  شدید

شکل55
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اما در جریان جنگ های داخلی که همه دارایی ها و زیربنا های این کشور از بین برده شد 
به همان گونه  این بانک ها هم تقریباً در حالت سقوط و رکود قرار گرفتند. ولی در این 
اواخر یک سلسله پیشرفت ها و انکشافات چشم گیری در عرصۀ بانک داری در کشور به 

مشاهده می رسد.
نیز مطالعه نمودید نحوۀ عملکرد بانک ها از هم متفاوت بوده و  قسمی که در درس قبلی 

نظربه فعالیت آن ها تقسیم بندی می شوند؛ مثاًل:
ـ بانک مرکزی افغانستان )د افغانستان بانک( مانند بانک های مرکزی سایر ممالک وظایف 
نشر بانک نوت، کنترول اسعار، نظارت از سایر بانک ها، حفظ ارزش پول داخلی در مقابل 

اسعار و رهنمایی اقتصادی به سوی هدف مطلوب و سایر وظایف را انجام می دهند.
عملیات کوتاه  افغانستان  در  آن جمله  از  اکثر کشورهای جهان  در  تجارتی  بانک های  ـ 

مدت و امانات میعادی را انجام می دهند.
ـ بانک های تخصصی در کشور ما که یک تعداد آن ها فعاًل غیر فعال ویا لغو گردیده به 
عملیات عادی نمی پردازند و کاماًل در عرصه های تخصصی، مانند: صنعت، زراعت و غیره 

ساحات فعالیت می نمایند.
در این اواخر، قانون بانکداری جدید بانک های خصوصی در افغانستان نافذ گردیده و یک 
تعداد بانک های غیر دولتی یا خصوصی تأسیس شده که معموالً در ساحۀ تجارت فعالیت 

دارند.
عمده ترین فعالیت بانک های خصوصی در افغانستان قرار ذیل است:

ـ قبول امانات
ـ افتتاح حساب جاری

ـ اجرای کریدت و یا اعطای قرضه
ـ انتقاالت پولی

ـ نگهداری اجناس و زیورات قیمتی
ـ انجام معامالت اسعاری

ـ انجام خدمات بانکی برای دولت
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وضعیت تاریخ تأسیس نوع بانک بانک شماره
فعال 1312 هـ ش دولتی بانک ملی افغان 1
فعال 1318 هـ ش مرکزی د افغانستان بانک 2
لغو 1326 هـ ش دولتی بانک رهنی و تعمیراتی 3
لغو 1333 هـ ش دولتی بانک زراعتی 4
فعال 1333 هـ ش دولتی پشتنی تجارتی بانک 5
لغو 1337 هـ ش دولتی بانک انکشاف صنعتی 6
لغو  1355 هـ دولتی بانک انکشاف صادرات 7
فعال 1382هـ ش فروع بانکهای خارجی ستندرد چارترد بانک 8
فعال 1382هـ ش فروع بانکهای خارجی نشنل بانک پاکستان 9
فعال 1382هـ ش فروع بانکهای خارجی حبیب بانک لمیتد 10

فعال 1382هـ ش فروع بانکهای خارجی پنجاب نشنل بانک 11
فعال 1382هـ ش فروع بانکهای خارجی بانک الفالح لمیتد 12
فعال 1383هـ ش جدید التأسیس کابل بانک 13
فعال  1383هـ ش جدید التأسیس بانک بین المللی افغانستان 14
فعال 1383هـ ش جدید التأسیس آرین بانک 15
فعال 1382هـ ش جدید التأسیس بانک تمویل قرضه های کوچک 16
فعال 1385هـ ش جدید التأسیس عزیزی بانک 17
فعال 1385هـ ش جدید التأسیس برک بانک 18
فعال 1385هـ ش جدید التأسیس بانک انکشافی افغانستان 19
فعال 1386هـ ش جدید التأسیس افغان یونایتد بانک 20
فعال 1387هـ ش جدید التأسیس میوند بانک 21
فعال 1386هـ ش جدید التأسیس برکت بانک ان فارمیشن 22

 جدول معلومات اضافی
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جدول ذخایر پولی کشور در سالهای:
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 میالدی ذخایر پولی خارجی افغانستان 1.3 میلیارد دالر بود.

                            فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ های مناسب تنظیم گردند و با استفاده از متن این درس و درس قبلی 
وظایف ذیل را انجام دهند و نتیجۀ فعالیت خویش را در صنف ارایه نمایند.
1ـ نحوۀ عمل کرد و وظایف )د افغانستان بانک( را مشخص و توضیح نمایند.

2ـ نحوۀ عمل کرد و وظایف بانک های تخصصی، در کشور را مشخص و توضیح نمایند.
3ـ وظایف و نحوۀ عملکرد بانک های تجارتی و خصوصی را مشخص و توضیح نمایند.

                         سؤال ها

1ـ )د افغانستان بانک( کدام وظایف  عمده را انجام می دهد؟ نام ببرید.
2ـ بانک های خصوصی چگونه فعالیت ها را انجام می دهند؟ توضیح نمایید.

3ـ کدام بانک های تخصصی در کشور ما فعالیت میکرد، کدام آن ها فعاًل فعال و کدام 
آن ها غیر فعال اند؟ نام ببرید و یا بانکهای تخصصی که در کشور ما فعالیت می کرد نام 

گرفته و بگویید که کدام آن ها فعال و کدام آن ها غیر فعال اند؟

                          فعالیت خارج از صنف

دروس 28 و 29 را مطالعه نموده دربارۀ نکات مهم آن در درس آینده معلومات دهید. 

؟
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درس سی و یکم
5.3 بررسی وضعیت تجارت و صنایع

تجارت و صنایع کشور در کدام حالت است؟
شما که به طور مفصل در این فصل به فعالیت های صنعتی و تجارتی مملکت خویش آشنا  
بررسی  افغانستان  را در  به صورت کل، وضعیت صنایع و تجارت  بهتر است که  شدید، 
و  تجارت  برای رشد  که  و سهولت های  راه ها  و  برشماریم  را  موانع  و  نماییم، مشکالت 

صنایع کشور وجود دارد بر مال سازیم و آن را تحلیل و ارزیابی نماییم.
اقتصادی،  انکشاف  و  رشد  برای  که  اجتماعی کشور،  و  طبیعی  شرایط  و  عوامل  به  اگر 
از لحاظ  افغانستان  نتیجه می رسیم که  این  به  اندازی شود  نظر  پنداشته می شود،  ضروری 
ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیر زمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی  یا منابع حیوانی 
و نباتی، سیستم جریان آب در دریا ها، مساعدت آب و هوا و دیگر مشخصات طبیعی و 
هم چنان موجودیت نیروی بشری برای توسعه و انکشاف صنایع عصری امروز، امکانات 
و  اقتصادی  سیاسی،  گوار  نا  شرایط  و  عوامل  اما  می نماید.  فراهم  را  مساعدی  و  زیاد 
اجتماعی که در طی قرون 18ـ 19 و نیمۀ اول قرن 20 دامنگیر یک تعداد از ممالک جهان 
به خصوص در آسیا، افریقا و امریکای التین و از آن جمله افغانستان گردید، سبب عدم 

تصویر از یک دستگاه صنعتی شکل56
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پیشرفت و انکشاف اقتصادی در این ممالک شده است.
سرمایه  مانع  افغانستان  در  مدت طوالنی  برای یک  در گذشته  ابر قدرت ها  بین  رقابت ها، 
به خشکه  این کشور که محاط  گزاری در کشور ما شده و هم چنان موقعیت جغرافیایی 
می باشد، مشکالت زیادی را در توسعۀ تجارت و انکشاف صنعتی به بار آورده است. عالوه 
بر آن، جنگ های سی سال اخیر، صدمۀ بزرگی را نه تنها به نیروی بشری این کشور رسانیده، 
بلکه سبب تلف شدن، معلول و معیوب شدن و مهاجر شدن میلیون ها نفر در افغانستان نیز 
گردید،  مراکز تعلیمی و تربیتی را به سقوط مواجه ساخت و  اقشار جامعۀ ما از تعلیم و تربیه 
باز ماندند. پرسونل کافی مسلکی و فنی تربیه نگردید و تعداد زیادی از تأسیسات صنعتی و 
فابریکه های موجود در کشور به سقوط مواجه شدند. هم چنان به راه ها و خطوط مواصالتی 

که در پیشرفت صناعت و تجارت ارزش زیاد دارد نیز صدمۀ بزرگ رسید.
خوب  وضعیت  از  افغانستان  در  تجارت  و  صناعت  وضعیت  که  است  اساس  همین  به 
برخوردار نیست و تقریباً ده دصد نفوس فعال اقتصادی ما در سکتور صنعت و تقریباً ده 

درصد در خدمات، از آن جمله در بخش تجارت فعالیت می نمایند.
واردات کشور ما نظر به صادرات، چندین برابر زیادتر است و یک بیالنس کاماًل منفی را 
که یکی از عالیم اقتصاد فقیر است نشان می دهد. شما در جدول بیالنس تجارتی افغانستان 
مطالعه کردید که افغانستان در سال 1386 به ارزش )3022( میلیون  دالر واردات و تنها به 
ارزش )454( میلیون  دالر صادرات داشت که )2568( میلیون  دالر تفاوت یا بیالنس منفی 
برای  امکانات  و  ها  دارد، سهولت  توریستی  مناطق خوب  افغانستان که  نشان می دهد.  را 
توریست ها در آن جا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی امنیتی، جذب توریست های خارجی 

در کشور ما بسیار محدود است.
به هر حالت؛ اگر در کشور ما یک سیاست سالم اقتصادی وضع گردد، از اهمیت ترانزیتی 
و خطوط  نقل  و  گیرد، وضعیت حمل  استفاده درست صورت  داخلی  منابع  از  و  کشور 
پیشرفت  امکان  ملی حمایت صورت گیرد،  تجار  و  ملی  از صنایع  بهتر شود،  مواصالتی 
خوب برای صنعت و تجارت در کشور مساعد خواهد شد. قابل تذکر است که در چند سال 
اخیر در افغانستان در بعضی عرصه ها به کمک جامعۀ بین المللی بازسازی صورت گرفته، 
سرک ها دوباره اعمار گردیده، سیستم بانک داری در کشور دوباره احیا شده و توسعه یافته 
است و اگر در سال های آینده، بند های بزرگ تولید برق در کشور اعمار گردد، از منابع 
صنعتی  و غرض  تشویق  کشور  دستی  صنایع  گیرد،  اعظمی صورت  استفادۀ  کشور  آبی 
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نمودن مواد اولیۀ فابریکه ها و کارخانه ها ایجاد گردد، تسهیالت الزم تجارتی به میان آید، 
مردم افغانستان در سکتورهای صنعت وخدمات بیشتر مصروف خواهند شد و زمینۀ خوب 

رشد اقتصادی در کشور فراهم خواهد گردید.

                     

تصویر از میوه های تجارتی در افغانستان شکل57
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؟

                       فعالیت داخل صنف

شاگردان تحت رهنمایی معلم محترم شان، در گروپ ها تنظیم گردند؛ یک تعداد از گروپ 
ها عوامل پیشرفت و عوامل عدم پیشرفت صنعت را در کشور بررسی نمایند و یک تعداد 
از گروپ ها دربارۀ عوامل پیشرفت و عدم پیشرفت تجارت در کشور بحث نمایند و نتیجۀ 

بحث خویش را به دیگران ارایه نمایند. 

                         سؤال ها
 مرور جواب درست هر سؤال را در کتابچه هایتان حلقه بکشید:

1ـ سکتور ویا بخشی که اکثریت نفوس کشور ما در آن مصروف کار اند عبارت است از:
ب. زراعت    الف. صنعت     
د. هیچ کدام   ج. خدمات     

2ـ عوامل طبیعی که زمینه را برای ایجاد و رشد صنایع در کشور مساعد می سازند، عبارت 
اند از:

ب. منابع نباتی و حیوانی    الف. منابع معدنی     
د. هرسه جواب درست است     ج. اقلیم     

3ـ محصوالت عمدۀ صادراتی افغانستان عبارت اند از:
ب. میوه های خشک و تازه و محصوالت حیوانی    الف. سنگ های قیمتی 

 د. هرسه جواب درست است.     ج. قالین وگلیم  
4ـ واردات زیاد افغانستان نمایان گر این حقیقت است که: 

ب. در افغانستان مواد و محصوالت کم تولید می گردد الف. افغانستان پول زیاد دارد 
د. جواب )ب( و )ج( درست است. ج. افغانستان اقتصاد ضعیف دارد 

                        فعالیت خارج از صنف

فصل سوم را مطالعه نموده دربارۀ تجارت و صنایع افغانستان به طور شفاهی بسیار مختصر 
معلومات دهید.
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	•آب و سرمایه گذاری آن در جهان
- پروژه های بزرگ آبیاری

- تصفیۀ آب 
	•زراعت و روش های جدید آن 

	•میزان تولید انواع محصوالت زراعتی در کشور های پیشرفتۀ جهان 
- تولیدات گندم در جهان 
- تولیدات برنج در جهان 

- تولیدات جواری در جهان 
- تولیدات کچالو در جهان 
- تولیدات گوشت در جهان 

در این فصل مي خوانیم

بخش جهان 
فصل چهارم

آب و زراعت
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
با پروژه های مهم آب در جهان آشنا  شوند. •	

با سرمایه گذاری های کشورهای پیشرفته در بخش آب آشنا  شوند. •	
با روش های پیشرفتۀ تصفیه آب آشنا  شوند. •	

با روش های پیشرفتۀ زراعت ) مانند آبیاری قطره ای، سیفون و امثال آن( آشنا  شوند. •	
مقدار تولید محصوالت زراعتی را در کشورهای پیشرفته بدانند. •	

 
از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:

بتوانند، پروژه های مهم آب در جهان را معرفی کنند. •	

اهمیت سرمایه گذاری در بخش آب را تشریح نمایند. •	
روش های پیشرفتۀ تصفیۀ آب را توضیح دهند. •	

روش های پیشرفتۀ زراعت را توضیح دهند. •	
از روش های پیشرفتۀ زراعت در باغچه های خانۀ خود استفاده کنند. •	

 

اهداف عمومی فصل چهارم
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درس سی و دوم
1.4 آب و سرمایه گذاری آن در جهان

آب در زنده گی ما از اهمیت خاص برخوردار است؛ زنده ماندن نباتات، حیوانات و انسان ها 
بدون آب ناممکن است.

آب، در کرۀ زمین به طور متوازن تقسیم نگردیده، بیش از 70 فیصد کرۀ زمین را آب فرا 
گرفته است، که تقریباً 97 فیصد آن ها در ابحار و بحیره ها تجمع کرده و آب شور اند که برای 

نوشیدن، زراعت و صناعت مساعد نمی باشد و ایجاب تصفیه شدن را می کند.
3 فیصد آب باقیمانده، آب شیرین و تازه است که فقط یک فیصد آن ها در دریاها، جهیل ها و 
زیر زمین قرار دارد و انسان به آن دسترسی دارد، دو فیصد باقیماندۀ آب شیرین، یخچال ها و 

برف های دایمی کوه ها و قطبین را تشکیل نموده است که قابل بهره برداری نمی باشد.
در اینجا به بعضی حقایق و ارقام دربارۀ آب به سطح جهان اشاره می نماییم:

ـ آب از ضروریات اولیۀ زنده گی به حساب می آید. بدون آب بعد از سه روز انسان از بین می رود.
ـ در حال حاضر، بیش از یک میلیارد نفر از نفوس شش میلیاردی کرۀ زمین، از آب شیرین 

و صحی محروم اند.
ـ 80 فیصد امراض، در ممالک روبه انکشاف از سبب آب های ناپاک یا آلوده می باشد.

ـ در حدود 70 فیصد آب در زراعت به مصرف می رسد.
ـ 36 فیصد محصوالت زراعتی از طریق آبیاری به دست می آید.

ـ در سال 2050 میالدی که تقریباً 9.3 میلیارد نفوس در روی زمین زنده گی خواهند کرد، 2.3 
میلیارد آن به قلت آب نوشیدنی مواجه خواهند بود.

ـ در پنجاه سال گذشته، بیش از 507 درگیری و کشمکش به سبب آب صورت گرفت که 

کیفیت آب نوشیدني در کشور هاي مختلف جهانآیا در سطح زمین آب کافی وجود دارد؟     

 بیش از %75
عدم موجوديت احصايه

95% و يا 
بيشتر

 %95 -% 75

مردم که دسترسي به آب پاک نوشیدنی دارند

شکل58
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فعالیت های  انجام  برای  انسان  آمد،  به عمل  تذکر  قباًل  قسمی که  بود.  مسلحانه  21 درگیری آن 
خود به آب شیرین ضرورت دارد که اندازۀ نمک آن بسیار کم باشد. آب های ابحار و بحیره ها 
شور هستند که استفاده از آن، به تصفیه کردن ضرورت دارد. این کار نیاز به سرمایه گذاری برای 
تأسیسات آب شیرین می کند. یک تعداد زیادی از ممالک روبه انکشاف به خصوص درقاره های 
افریقا و آسیا به کمبود آب صحی و پاک مواجه اند. کشورهای شرق میانه غرض رفع ضروریات 

آب پول هنگفت را به مصرف می رسانند.
در بعضی شهر های بزرگ و پرنفوس جهان منابع طبیعی  دریایی و چاه ها کفایت نمی کند. مثاًل در 
شهر مکسیکو آب توسط پایپ الین ها به فاصله 125 کیلومتر انتقال و به ارتفاع 1200 متر به آن 

طرف سلسله کوه ها پمپ می شود که حتماً ایجاب مصارف گزاف را می نماید.
به صورت کل گفته می توانیم که کارهایی که برای تأمین آب سالم و مناسب باید صورت گیرد، 

در بخش های ذیل به سرمایه گذاری ضرورت دارد:
ـ کشف منابع آبی که برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت است.

ـ جمع آوری آب های سطحی یا بهره برداری از آب های زیر زمینی.
ـ تصفیۀ آبها برای ازبین بردن آلوده گی های احتمالی.
محل های  به  خانه  تصفیه  محل  از  آب  انتقال  ـ 

مصرف.
ـ مراقبت از تأسیسات، کانال ها و لوله های انتقال 

آب.
تهیه و تدارک و تصفیه و رساندن  اساس  این  به 
آب، مصارف زیاد را ایجاب می نماید و باید در 

استفاده از آن، دقت کامل صورت گیرد.

                        فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ های مناسب تنظیم گردند، فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را 

در صنف ارایه نمایند.
* به نقشۀ درس نگاه کنند و مشخص نمایند که کدام مناطق روی زمین، دارای بیش از 95 فیصد 

و کدام مناطق دارای کمتر از 75 فیصد آب آشامیدنی و صحی می باشد.
* شکل منابع آب و استفادۀ آن را مطالعه نموده؛ واضح سازند که کدام ممالک روزانه بیشترین 

آب را مصرف می نمایند و کدام، کمترین. به نظرتان علل آن چه خواهد بود.

                         فعالیت خارج از صنف
متن درس، نقشه و شکل را مطالعه نمایید و با استفاده از آن دربارۀ امکانات و مشکالت آب در 

افغانستان معلومات دهید.

؟

استفادۀ روزانۀ آب توسط فی نفر

شکل 59
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درس سی و سوم
الف. پروژه های بزرگ آبیاری

از مجموع آب  این حقیقت آشنایی حاصل کردید که فقط سه فیصد  به  قبلی  در درس 
دریاها، جهیل ها  در  را که  فیصد آن  تنها یک  انسان  و  است  زمین، آب شیرین  در کرۀ 
وزیر زمین قرار دارد، برای نوشیدن، آبیاری زمین های زراعتی و صنایع استفاده می نماید. 

آب های ابحار و بحیره ها شور هستند و استفاده از آن ها ایجاب تصفیه را می کند.
در اخیر دهۀ قرن بیستم به سطح جهانی احساس گردیده که کمبود آب در کرۀ زمین، یک 
مشکل بزرگ است. در مناطق که قلت آب وجود دارد، مردم از روش های متنوع استفاده 

می نمایند تا ضروریات خویش را رفع نمایند.
در مناطقی از جهان که بارنده گی نسبتاً کافی بوده اندازۀ تقریبی آن از 450 میلی متر در 

  استفادۀ درست از آب باید چگونه صورت گیرد؟

پروژه های آب در شرق میانه

انقره

عمان

ریاض

تهران

بغداد

قاهره

بنغازی

ساریر

تازربو کفره

خرطوم

جده

مسقط

بند آب
بند آب پالن شده
تأسیسات تصفیه و انتقال آب بحیره
تأسیسات پالن شدۀ انتقال آب
استفاده از آب زیر زمینی شیرین
ترانسپورت پالن شدۀ آب
ذخایر آب زیر زمینی

اسنا

عدن
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سال بیشتر است، امکان زراعت با استفاده از رطوبت بارنده گی به خوبی میسر است. اما در 
مناطق کم باران، برای زراعت باید به نباتات، آب رسانیده شود و زمین ها آبیاری گردد.

تحقیقات نشان داده که زراعت به سطح جهان در مجموع 70 فیصد آب را مصرف می 
نماید و 36 فیصد محصوالت زراعتی در نتیجۀ آبیاری زمین های زراعتی به دست می آید. 
آبیاری  جریان  در  می گیرد،  فنی صورت  شکل  به  آبیاری  جهان،  مناطق  بسیار  در  چون 
نادرست، تقریباً 60 فیصد آب ضایع می شود و به هدر می رود. که این حالت را در کشور 

خود نیز مشاهده کرده می توانیم.
مناطق پرنفوس و زراعتی برای آبیاری زمین های زراعتی به آب فراوان ضرورت دارد، زیرا 

برای به  دست آوردن یک کیلوگرام غله، یک هزار لیتر آب ضرورت است.
به دست آوردن محصوالت زراعتی  برای  باید  بارنده گی کم است  مناطقی که در آنجا 
آبیاری صورت گیرد که ایجاب پروژه های بزرگ آبیاری، اعمار بندهای آبی و حفر کانال 
و چاه ها را می کند. در بعضی مناطق آسیا، مانند: شرق میانه، بعضی مناطق افریقا، ایاالت 
متحدۀ امریکا و حتی کشور خود ما افغانستان غرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های 
مختلف را به کار می برند. یک تعداد از ممالک جهان ماننداسراییل که به قلت آب مواجه 
اند، برای این که جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود توسط پایپ در چقری و بیخ بتۀ 
نبات آب می ریزند. کشور نام برده آب مورد ضرورت خویش را توسط پایپ الین ها از 
کشور ترکیه که آب فراوان دارد انتقال می دهند. به این اساس گفته می توانیم که آن عده 
از ممالک جهان که بارنده گی کافی ندارند غرض آبیاری زمین های زراعتی سیستم های 

مختلف آبیاری را تنظیم نموده اند.

شکل تصفیۀ آب

هوا دادن

ریگ

پمپ

آب زیر زمین

فلتر سرد 
فعال

فلتر ریگ از بین بردن 
ترشی و نمک

پمپ انتقال آب 
نوشیدنی به 
مستهلکین
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ب. تصفیۀ آب
آب چرا و چگونه باید تصفیه  

شود؟
در جهــان نه تنهــا قلت آب 
مشــکل عمــده اســت؛ بلکه 
نیــز  آن  نادرســت  اســتفادۀ 
به  امــروزی  بزرگ  مشــکل 
حســاب می آیــد که ســبب 

ضایع شدن آب می گردد.
عالوه بر آن انسان خود سبب 
آلوده گــی آب نیز می شــود. 
آلوده گی آب شامل تغییرات 
فزیکی، کیمیاوی و میکروبی 
است که انســان نمی تواند در 
آن حالت، به صورت صحیح 
و صحی از آن استفاده کند.

وارد کــــــردن کثافـــات از 
تاسیسات صنعتــی و خانه گی، 

ریختن آب فاضلۀ صنعتی، خانه گی و شفاخانه ها به آبها و حرارت ماشین آالت کارخانه ها 
که به آب تحمیل می شود سبب آلوده شدن و گرم شدن آب می شود که به زنده جان ها و 
نباتات دریا ها و جهیل ها ضرر می رساند. هم چنان ادویۀ ضد آفات نباتی و کودکیمیاوی که 

در زمین های زراعتی استعمال می گردد، باعث آلوده ساختن خاک و آب می گردد.
بنابر این آبی که در زراعت، صنعت و امور منازل رهایشی به مصرف می رسد، باید آب 
پاک و شیرین باشد و بعد از استعمال آن پیش از این که به دریاها و جهیل ها بریزند باید 

تصفیۀ فزیکی و کیمیاوی شود.
هم چنان پیش  از آن که از آب روی زمین به صفت آب نوشیدنی استفاده صورت گیرد، 

باید تصفیه گردد.
مناطق مراحل مختلف تصفیوی را طی  بعضی  در شکل تصفیۀ آب می بینید که آب در 
می نماید تا که قابل نوشیدن گردد و یا بدون ایجاد کدام مشکل در محیط زیست جریان 

نماید.
به خاطر این که آب روی زمین بیش از پیش آلوده می گردد، برای شرکت ها و تصدی های 
آب رسانی در سطح جهان مشکل تر و گران تر تمام می شود که آب پاک و صحی را تولید 
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نمایند. در بسیاری مناطق جهان از آب پاک زیر زمینی که معموالً پاک و یا تصفیۀ عادی 
و معمولی ایجاب می نمایید برای نوشیدن استفاده می کند.

در کشور های غرب اکثراً فاضالب بدرفت ها را به شکل ری سایکل )Recycle (دوران 
دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله یی آب را دوباره قابل استفاده همشهریان می سازد.

                        فعالیت داخل صنف

نقشۀ پروژه های آب را مطالعه نموده، سؤال های ذیل را جواب دهید:
1ـ کدام کشور، بیشترین بندهای آب را دارد نام ببرید.

2ـ کشور سودان، چند تصفیه خانۀ آب بحری دارد و آب کدام بحیره را تصفیه و از آن 
استفاده می نماید؟

3ـ باالی دریای نیل و معاونین آن در مجموع چند بند اعمار گردیده و اعمار چند بند دیگر 
باالی آن پالن شده است؟

4ـ کدام ممالک از آب های زیر زمینی استفاده می نمایند.

                        سؤال ها

به دست  زراعتی  زمین های  آبیاری  نتیجۀ  در  جهان  زراعتی  محصوالت  فیصد  چند  1ـ 
می آید؟

2ـ آبیاری قطره یی، چرا و چگونه صورت می گیرد؟ توضیح نمایید.
3ـ آب چگونه آلوده می شود و تصفیۀ آب الوده چگونه صورت می گیرد؟

4ـ چرا از آب ابحار و بحیره ها استفادۀ کم صورت می گیرد؟

                         فعالیت خارج از صنف

دروس مربوط آب را مطالعه نموده، دربارۀ اهمیت آب، مشکالت آن؛ مانند: قلت، آلوده 
گی، استفادۀ نادرست و تصفیه و روش مؤثر استفاده از آن به طور شفاهی معلومات دهید.
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درس سی و چهارم
2.4 زراعت و روش های جدید آن 

مواد  لباس،  مسکن،  غذا،  مانند:  نیاز خود؛  مورد  لوازم  تهیه  و  ادامۀ حیات  برای  انسان ها 
سوخت وغیره به محیط طبیعی و منابع موجود آن وابسته اند. که از آن جمله زراعت احتیاج 
اولیه غذای انسان ها را تشکیل می دهد، از همین سبب است که تمام جوامع بشری به تغییر 
شکل محیط طبیعی و تولید میپردازند. انسان ها با استفاده از خاک، آب و هوای مناسب 
طبیعی و به کار گرفتن نیروی خود وغیره امکانات؛ مانند: تخم های بذری، کود، سرمایه 
و ابزار ووسایل کشاورزی از زمانه های قدیم فعالیت زراعتی را به شیوه های مختلف ادامه 

می دهند.
باوجود آن که با اتخاذ روش های جدید و پیشرفتۀ زراعتی و استفاده از وسایل و تخنیک 
معاصر، در ساحۀ زراعت پیشرفت های چشم گیری به خصوص در کشورهای پیشرفته رونما 
گردیده؛ اما با آن هم در حال حاضر بیش از 800 میلیون انسان به سوءتغذی مواجه اند و 

تقریباً بیش از دو میلیارد انسان مشکل کمبود مواد غذایی دارند.
انواع  نقشه،  نیستند. قسمی که در  نیز در همه جهان یکسان  شیوه ها و سیستم های زراعت 
عمدۀ سیستم های زراعت را می بینید. ما می توانیم به طور کلی دو نوع سیستم عمدۀ زراعتی 

در جهان را از هم مجزا نماییم:
ـ سیستم عنعنوی : در سیستم عنعنوی  یا معیشتی زراعت، معموالً از نیروی انسانی و وسایل 
ابتدایی استفاده می شود که کشت نوبتی، نگهداری گله های حیوانی و کشت عنعنوی  برنج 
در مناطق مرطوب جنوب شرق آسیا از انواع آن هستند. در این سیستم اندازۀ تولیدات و 

تصاویر درس را نگاه کنید:
روش جدید زراعت در کدام تصویر به اساس کدام عالیم به مشاهده می رسد؟

زراعت میکانیزه در کشور هالند
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مفاد اقتصادی کم و محصوالت زراعتی معموالً نیازمندی خانواده ها را مرفوع می سازد. این 
نوع زراعت در بیشتر نواحی کشورهای روبه انکشاف رواج دارد.

ـ سیستم میکانیزه: در این سیستم از روش های پیشرفتۀ زراعتی و ابزار جدید مانند: تراکتور، 
کمباین، تخم های اصالح شده و کود کیمیاوی استفاده می نمایند. زمین های زراعتی معموالً 
وسیع و اندازۀ تولیدات آن بیشتر می باشد. هم چنان تولید مواد زراعتی به منظور فروش و 

صادرات صورت می گیرد. 
سیستم متذکره، معموالً در مناطق و کشورهای پیشرفته وصنعتی دیده می شود.

چون نفوس درکرۀ زمین به خصوص در کشورهای رو  به انکشاف و زراعتی در حالت 
افزایش است و ضرورت به تولیدات بیشتر مواد زراعتی دارد، ایجاب می نماید که روش های 
با حفاظت محیط زیست باشد. برای زراعت دوام دار کار شود و  جدید زراعتی، همراه 
اهمیت  از  نباتات  برای کشت  و آب صورت گیرد. خاکی که  از خاک  معقول  استفادۀ 
خاص برخوردار است؛ باید از تخریب و بیکاره شدن آن جلوگیری صورت گیرد. جلو 
آلوده ساختن خاک گرفته شود و در کشورهای رو به انکشاف، قطع کردن جنگالت که 
زمینۀ تخریب خاک را مساعد می سازد، منع گردد، تخنیک آبیاری بهتر شود، غرض تغذیۀ 

خاک در آن نباتات متنوع زرع گردد، بندهای ذخیره یی و استنادی آب ساخته شود.
استفاده درست صورت گیرد.  از آب  است که  زراعتی همین  از روش های جدید  یکی 

شکل64تصویری از یک مزرعۀ اروپا که نمایانگر زراعت پیشرفته و میکانیزه می باشد. 
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کشورهای که محصوالت زراعتی شان متکی به آبیاری است و به قلت آب مواجه اند، 
تالش می ورزند تا از آب استفاده مثمر صورت گیرد که مثال خوب آن آبیاری قطره یی 

می باشد که در درس قبلی به آن آشنا  شدید.
نیز ضرورت است که برای محصوالت زراعتی زمینۀ خوب  این  برای پیشرفت زراعت، 
فروش مساعد باشد. بعضی از ممالک پیشرفته جهان از آن جمله کشورهای اتحادیۀ اروپا 
به خاطر حمایۀ دهاقین و محصوالت داخلی شان سیاست مشترک زراعتی را اتخاذ نموده، 
به دهاقین و زمینداران کمک های مالی و سبسایدی می دهند. به ورود محصوالت زراعتی 
بلند گمرکی وضع می نمایند و در حقیقت جلو رقابت  انکشاف تعرفه های  ممالک روبه 
آزاد را می گیرند. این سیاست آن ها با مخالفت سازمان جهانی تجارت که طرفدار تجارت 

آزاد و بدون قیدو شرط می باشد روبرو است.

دایرۀ قطبي

خط سرطان

خط استوا

خط جدي

0 5000km

مثال:
استرالیا
کینیا

حوزۀ امازون
برنج در درۀ گنگا
قهوه در برازیل

گاو در پامپا )آرجنتاین(
کانادا، امریکا و ستپ های روسیه

هالند
جنوب ایتالیا

درۀ نیل
صحرای افریقا

ساحۀ شکار
نگهداری حیوانات

کشت نوبتی
کشت معیشتی متمرکز
کشت تخصصی یک 

محصول

نگهداری حیوانات مزرعه یی )تجارتی(
کشت غله )تجارتی(

کشت مختلط )تجارتی(
کشاورزی مدیترانه یی

سیستم آبیاری
زمین های نامناسب برای 

کشاورزی

انواع عمدۀ سیستم های زراعت در جهان
شکل65
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                        فعالیت داخل صنف
در  را  ذیل  سؤال های  نموده،  مطالعه  را  جهان  در  زراعت  سیستم های  عمدۀ  انواع  نقشۀ 

گروپ های چهار نفری جواب دهید:
1ـ کشت نوبتی که یک نوع از زراعت است به صورت عموم در کدام مناطق جهان رواج 

دارد؟
2ـ زراعت تجارتی )کشت غله و مختلط( بیشتر در کدام مناطق جهان توسعه یافته است؟

3ـ زمین های نا مناسب برای زراعت در کدام مناطق جهان موقعیت دارد و به نظرتان چرا 
برای زراعت مناسب نیستند؟

                        سؤال ها
1ـ چند نوع سیستم یا روش زراعتی وجود دارد نام ببرید؟

2ـ آبیاری قطره یی، چگونه صورت می گیرد. و هدف آن چه است؟
توضیح  گیرد؟  صورت  استفاده  روش ها  کدام  از  باید  مثمر  و  دوام دار  زراعت  برای  3ـ 

نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف
تصاویر، نقشه ها و متن درس را مطالعه نموده، در درس بعدی دربارۀ آن معلومات شفاهی دهید.

؟

تصویر از یک مزرعۀ نباتات صنعتی در شمال فرانسه

شکل66
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درس سي و پنجم
میزان تولید انواع محصوالت زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان 

به اشکال این درس توجه کنید. قسمی که در شکل الف می بینید در سال 2005 میالدی 
)628101035( تن گندم در جهان تولید گردید که )15.0( فیصد آن به کشور چین تعلق 
داشت. بعد از چین به ترتیب کشورهای، چون: هند )12.5(، ایاالت متحدۀ امریکا )9.1(، 
روسیه )7.5(، فرانسه )5.9(، کانادا )4.1(، آسترالیا )3.8(، آلمان )3.8(، پاکستان )3.4( و 
ترکیه )3.3( فیصد گندم جهان را تولید کرده بودند. باقی مانده 32.2 فیصد تولیدات گندم 

به کشورهای دیگر جهان در همان سال تعلق می گیرد.
به  جهان  در  را  گوشت  و  کچالو  جواری،  برنج،  تولیدات  هـ  و    د،  ج،  ب،  اشکال  در 

وضاحت مشاهده کرده می توانید.

م   2005 سال  در  را  جواری  و  برنج  گندم،  تولیدات  بیشترین  جهان،  کشورهای  کدام 
داشتند؟

شکل67
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شکل68

شکل69
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مناطقی که اقلیم مدیترانه یی دارد، در پهلوی غله جات، نباتات تاک انگور و درخت زیتون نیز به وفرت دیده می شوند. 

شکل70
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                         فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ های 4 نفری تحت رهنمایی معلم محترم شان اشکال درس را مطالعه 
نموده، فعالیت زیر را انجام دهند و نتیجۀ فعالیت خویش را در صنف ارایه نمایند.

1ـ بنویسید که کدام یکی از کشورهای جهان در سال 2005 میالدی به اساس شکل )ب( 
بیشترین تولیدات برنج را داشت و تولیدات آن به چند فیصد می رسید.

برنج، جواری، کچالو و گوشت  تولیدات  فیصدی  اشکال همین درس،  از  استفاده  با  2ـ 
کشورهای ایاالت متحدۀ امریکا، روسیه، هند، آلمان و فرانسه را مشخص سازید.

                       سؤال ها
جواب درست سوال ها را در کتابچه هایتان حلقه بکشید.

1ـ کشوری که در سال 2005 میالدی در جهان بیشترین تولیدات گندم، برنج، کچالو و 
گوشت را دارا بود عبارت است از:

ب. هند   الف. ایاالت متحدۀ امریکا     
د. روسیه       ج. چین     

2ـ کشوری که در سال 2005 میالدی در تولیدات گندم و برنج مقام دوم را کسب کرده 
عبارت است از:

ب. هند     الف. چین     
د. فرانسه   ج. ایاالت متحدۀ امریکا     

3ـ دو کشوری که به تنهایی بیش از پنجاه فیصد جواری جهان را در سال 2005 میالدی 
تولید کرده بودند عبارت اند از:

ب. روسیه و هالند   الف. فرانسه و المان     
د. ایاالت متحدۀ امریکا  و چین     ج. چین و برازیل     

                        فعالیت خارج از صنف

با استفاده از اشکال درس، وغیره منابع، نام پنج کشور جهان را بنویسید که بیشترین تولیدات 
زراعتی جهان را دارند. هم چنان نظرتان دربارۀ این که چرا در آن ممالک تولیدات زیادی 

زراعتی صورت می گیرد. در چند سطر بنویسید و آن را در درس بعدی بیان نمایید. 

؟
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	•انرژی و اهمیت آن در جهان 
	•انواع انرژی 
- برق آبی 
- برق بادی 

- انرژی آفتابی 
- برق هسته یی 
- برق حرارتی 

	•نفت در جهان 
	•گاز طبیعی 

	•زغال سنگ در جهان 
	•توزیع جغرافیایی منابع انرژی 

در این فصل میخوانیم

فصل پنجم 
انرژی 
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
	•انواع انرژی مورد استفاده جهان را بدانند.

	•مقدار مصرف انرژی جهان را بدانند.
	•مقدار منابع انرژی جهان را بدانند.

	•توزیع جغرافیایی منابع انرژی جهانی را بشناسند.

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
	•بتوانند انواع انرژی را فهرست کنند.

	•مقدار مصرف انواع انرژی را در سطح جهان توضیح دهند.
	•مقدار منابع انرژی جهانی را بیان کنند.

	•مناطق مهم دارای منابع مهم انرژی را بر روی نقشه نشان دهند.
 

اهداف عمومی فصل پنجم
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درس سی و ششم
1.5 انرژی و اهمیت آن در جهان

به  یا  Energy است، و  انرژی  باشد دارای  قابلیت کار و تحرک را داشته  هرچیزی که 
عبارت دیگر، قابلیت کار کردن را انرژی گویند. وجود انسان انرژی دارد؛ زیرا استعداد 
مثاًل  می شود  استعمال  زیاد  روزمره،  اصطالح  در  انرژی  است.  موجود  آن  در  کار  انجام 
شخصی که کار زیاد را انجام داده می تواند برای این شخص پر انرژی می گویند، اشیای 
بخورد در  لول  مایل،  فلزی روی سطح  اگر یک گلوله  دارد.  انرژی  از خود  ما،  ماحول 
مسیر راه به اجسامی که در مجاورت آن قرار دارد، تصادم می نماید و آن را از جایش بی جا 
می سازد که درین حالت گلوله یک کار را انجام داده است، پس همه اشیا در صورتی که 
قابلیت کار کردن را داشته باشد انرژی دارند. انرژی در حقیقت تحرک، جنبش و حرکت 
است. که این تحرک و حرکت ساحۀ وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل ونقل و 

فعالیت های:  اقتصادی، اجتماعی و کلتوری را دربر می گیرد.
از این لحاظ انرژی ومنابع آن در جهان از اهمیت خوب اقتصادی برخوردار است.

از  نموده اند.  گوناگون  استفاده های  آن  از  و  داشته  آشنایی  انرژی  به  گذشته  از  انسان ها 
حرارت و نور آن انرژی مورد نیاز برای پخت و پز، تنویر و گرم نمودن منازل خویش کار 

می گرفتند.

انرژی چه است و از آن چه استفاده می شود؟

تصویر جنراتور های بادی در کالیفرنیا که برای تولید انرژی برق از آن استفاده می شود.  شکل71
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در قرون وسطی، استفاده از منابع انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ زیرا انسان ها از انرژی 
آب و باد، استفاده نموده و آسیاب های آبی و بادی را به کار انداختند.

در قرن هجدهم با اختراع ماشین بخار و پس از وقوع انقالب صنعتی، تحول بزرگی در 
صنایع، نصیب بشر گردید که در اثر آن عوض استفاده از نیروی بازو و دست از ماشین در 
کارخانه  ها استفاده به عمل آمد و استعمال زغال سنگ در صنایع رونق بیشتری کسب نمود، 
این نیروی محرکه در صنایع، تغییراتی گوناگونی به وجود آورد در مدت کوتاهی برای 

ایجاد و تقویۀ هر نوع فعالیت های اقتصادی و صنعتی زمینه را مساعد ساخت.
ارزش  انرژی  و  نمود  انکشاف  به سرعت  گاز  و  نفت  انرژی  منابع  بیستم  قرن  اواسط  در 
بیشتری یافت که این امر در انکشاف و ایجاد کارخانه ها تاثیر قابل مالحظه داشت و بشر از 

انواع انرژی در ساحات مختلف اقتصادی استفاده نمود.
منابع مهم تولید انرژی عبارت اند از: زغال سنگ، نفت، گاز، آب وغیره که در دروس 

بعدی دربارۀ هریک آن صحبت خواهیم کرد.

                           فعالیت خارج از صنف

شاگردان به گروپ ها تقسیم شوند، هر گروپ دربارۀ اهمیت انرژی صحبت نموده و نتیجه 
بحث خود را به دیگران ارایه نمایند.

                       سؤال ها
 

1ـ انرژی چه است و جوامع بشری به آن چه نیاز دارد؟
2ـ منابع مهم انرژی را نام ببرید؟

3ـ انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد دارد؟ معلومات دهید.

                       فعالیت خارج از صنف

این درس و دروس مربوط به انرژی را که قباًل در بخش افغانستان داده شده، یکبار دیگر 
مطالعه نموده وبه آن آشنا  شوید.
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 درس سی و هفتم
2.5 انواع انرژی  

در درس قبلی دربارۀ انرژی و اهمیت آن در جهان معلومات داده شده؛ دراین درس با انواع 
مختلف انرژی آشنا  می شوید.

در جهان انواع مختلف انرژی و جود دارد که از یک تعداد آن ها انسان ها از سابق استفاده 
نموده اند. مخصوصاً از نیروی آب و باد که مثال خوب آن موجودیت آسیاب های بادی 

و آبی می باشد. 
قسمی که در بخش افغانستان نیز مطالعه نمودید، انرژی انواع مختلف دارد و از منابع مختلف 
مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. هم چنان انرژی هسته یی و انرژی حرارتی نیز وجود 

دارد.

برق
انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، 

هسته یی و حرارتی را نام ببریم که دربارۀ هر کدام آن مختصراً معلومات می دهیم:
ـ برق آبی

آب، منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان محسوب می شود. امروز بیشتر از نیروی آب 
توسط نصب توربین های مولد برق، برق را تولید می کنند . اکثر توربین های برق در پایین 
بندها قرار دارد و آب را از یک ارتفاع معین باالی توربین، هدایت می نمایند و از آن برق 

تولید می نمایند.

چند نوع  منابع انرژی را می شناسید؟

دایرۀ قطبی

خط سرطان

خط استوا

خط جدی

کانادا

ایاالت متحدۀ امریکا

مکسیکو

کلمبیا

پاراگوای

چیلی
ارجنتاین

برازیل

وینزویال

نارویسویدن

بلجیمانگلستانآلمان
فرانسه
هسپانیه

نایجر

گابون

نامیبیا
افریقای جنوبی

فنلند
لیتوانی
چک

روسیه
اوکراین

سلواکیا
بلغاریا
هنگری
ایتالیااتریش

سویس ترکیه
پاکستان

ازبکستان
قزاقستان

منگولیا

چین

هنــد
ویتنــام

تایوان
کوریای جنوبی

جاپــان

استرالیا

نیوزیالند

برق آبی به میلیارد کیلو وات فی ساعت )KW/h( )2003م(
انرژی اتومی به میلیارد کیلو وات فی ساعت )2003(
نقشۀ برق آبی و انرژی اتومیمحصوالت یورانیوم به تن )2003(

شکل72
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در تولید برق آبی، چند عامل رول عمده دارد:
1ـ فراوانی، دایمی و جاری بودن آب دریاها.
2ـ موجودیت نشیب های تند در مسیر دریاها.

3ـ اختالف ارتفاع در مسیر دریا ها.
انتقال برق از یک منطقه به منطقۀ دیگر )از مرکز استحصال تا محل مصرف( به سرعت 

انجام می گیرد.
عیب و نقص عمدۀ برق این است که، بعد از تولید، قابل ذخیره نمی باشد و همزمان با تولید 

به مصرف می رسد.
پنج ناحیۀ جهان که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارت اند از: در اروپا نواحی 
غربی، جنوبی و مرکزی آن. در آسیا جاپان، در قاره امریکا ایاالت متحدۀ امریکا. نواحی 
دیگری که ازاین لحاظ بسیار اهمیت دارد قسمت روسیه اروپایی و نواحی کوهستانی شرق 

برازیل می باشد.
در اروپا، کوه هایی که منبع دایمی برف باری ها اند؛ مانند: کوه های سکاندیناوی در شمال، 
الپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب اروپا محل مناسبی برای تولید برق آبی اند. در آسیا 

جاپان، فیصدی بلند تولید برق را در جهان دارا می باشد.
ایاالت متحدۀ امریکا منبع بزرگ تولید برق آبی نیز می باشد که از آب دریاهای کلورادو و 
کلمبیا برق را تولید می کنند  و 13 در صد از نیروی برق آبی استفاده می نمایند. درامریکای 
شمالی مخصوصاً کانادا از آب دریاها  برق مورد نیاز را تکمیل می نمایند. و اولین کارخانۀ 

برق آبی آن کشور در آبشار نیاگارا ساخته شده است.
کانادا، امروز یکی از بزرگترین تولید کننده گان برق آبی جهان است. در روسیه و اوکراین 
دریا ها، محل استقرار صنایع برق آبی هستند و دو بند بزرگ مولد برق آبی جهان بر روی 

دریای والگا احداث شده است.
کشورهایی که در اروپا نیروی برق آبی فراوان دارند، از آن جمله ناروی، سویدن و فرانسه 

قابل یاد آوری می باشند.
نیروی برق آبی دراین کشورها به حدی توسعه یافته است که باعث پیشرفت صنعتی آن 
کشور ها شده است. در ایتالیا تمام راه های آهن این کشور به وسیلۀ نیروی برق آبی دریای 

پو در حرکت است.
95 فیصد برق مورد نیاز سویدن از نیروگاه برق آبی این کشور فراهم می گردد.

ـ برق بادی
امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد به حرکت می افتند، انرژی برق تولید 
می شود. استفاده از انرژی باد، سریع ترین راه تولید برق است. توربین های بادی و وسایل 

مشابه به آن ارزان تر و پر کار تر اند.

ACKU



  127

23  حصۀ تولید شدۀ برق اروپا از انرژی باد تولید می شود. بعد از آن امریکای           
شمالی در مقام دوم قرار دارد.  در مجموع اروپا 65% ، امریکای شمالی 22%، آسیا %12 

و سایر قاره ها یک فیصد انرژی برق بادی را تولید می کنند.
 

)Solar Energy( انرژی آفتاب
آفتاب، منبع بزرگ انرژی در کرۀ زمین است که به شکل نور و حرارت به زمین می رسد. 
و نوع آن از انرژی تابشی است که به صورت امواج ارسال می شود و نور و حرارت را 

تولید می کند.
انرژی آفتاب را می توان با استفاده از صفحه ها و آیینه های مخصوص، ذخیره کرده و برای 
تولید برق و تامین گرما از آن استفاده نمود: فعاًل استفادۀ گسترده و همیشه از انرژی آفتاب 
و هم چنین  استفاده کرد  آن  از  می توان  می تابد  آفتاب  زمانی که  یعنی  نگرفته،  صورت 
سلول های آفتابی هنوز پر مصرف است به همین دلیل برق آن در مقایسه با برق تولید شده 

از زغال سنگ، نفت و گاز قیمت تر تمام می شود.

شکل73تصویر دستگاه سولر انرژی یا برق آفتابی
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برق هسته یی
شده  محبوس  اتوم ها  یعنی  جهان  ذرات  کوچکترین  در  که  است  قدرتی  هسته یی،  برق 

است.
مواد سوخت انرژی هسته یی که در  ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیادی انرژی 

را تولید می کند.
یکی از خطرات بزرگ انرژی هسته یی آزاد شدن مواد رادیو اکتیف )تشعشعات هسته یی( 
متر پخش شوند.  تا هزاران  یابند و  راه  به هوا، دریا ها و بحر ها  این مواد می تواند  است. 
حتی مقادیر کمی این مواد می تواند به آهسته گی به حیات وحش، محصوالت زراعتی، 
حیوانات، مزارع و انسان ها آسیب برساند. هم چنان مقادیر زیاد آن سبب مرگ موجودات 

زنده می گردد. 
برتری انرژی هسته یی، این است که با مواد سوخت کم، انرژی نیرومندی تولید می کند.

مواد سوخت انرژی هسته یی، نسبت به زغال سنگ، نفت و گاز دوام بیشتر دارد. سوخت های 
فوسیلی هم سبب گرم شدن زمین می گردد و هم آلوده گی های کیمیاوی تولید می نماید؛ 
یی  هسته  نیروی  ولی  می کند؛  ایجاد  را  مشکالت  چنین  ندرت  به  هسته یی  نیروگاه  ولی 
ضایعات بیشتری دارد. این ضایعات مواد و اشیای رادیو اکتیف آنقدر خطرناک هستند که 
صدها و هزاران سال دوام دارد. در حال حاضر ضایعات هسته یی انبار می شوند. اما هیچ 
کس نمی داند که چگونه آن را بی خطر ساخت و یا در آینده در چه محل مناسبی می توان 

آن ها را مدفون کرد.
در حال حاضر کارخانه های برق اتومی در کشورهای پیشرفتۀ جهان به کار افتاده که از 
آن جمله ایاالت متحدۀ امریکا مقام اول، فرانسه مقام دوم، جاپان مقام سوم و روسیه مقام 
انگلستان، کوریای جنوبی، چین،  چهارم را دارند و هم چنان کشورهای دیگری؛ مانند: 

هند، المان و کانادا نیز دارای کارخانه های برق اتومی هستند.

ACKU



  129

برق حرارتی
برق حرارتی تحول بزرگی در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی به وجود آورده و 
زغال سنگ،  سوختاندن  از  حرارتی  برق  است.  شده  بشر  نصیب  که  است  تازه  پیشرفت 
دیزل، نفت وگاز تولید می شود. در حال حاضر سهم دستگاه های تولید برق حرارتی در 
حال افزایش است. مهم ترین منبع استحصال برق حرارتی را  زغال سنگ، تشکیل می دهد 

که 50 فیصد برق تولید شده از آن به دست می آید.
در دستگاه برق حرارتی، زیادتر از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده می کنند به نسبت این 
که هم ارزان و هم حرارت زیاد تولید می کند. اگر به یک کیلو و چهارصد و پنجاه گرام 
زغال سنگ تا هفت هزار کالوری حرارت داده شود، یک کیلووات برق تولید می کنند.

تمام کشــورهای جهان از منابعی که در دسترس شــان قرار دارد از آن برق حرارتی تولید 
می نماینــد؛ طور مثال: در ایاالت متحدۀ امریکا زغال ســنگ 50 فیصد مجموع برق تولید 

شده، گاز طبیعی 14 در 
صــد و نفت 11 در صد 
آن را تولیــد می کنــد. 
در کشــورهـــای عربی 
سعودی،  عربستان  مانند 
کـــویت، قطـــر، اردن، 
بحرین وغیره بیشتر برق 
حرارتــی را  از احتراق 
مــــواد نفتی به دســت 

می آورند.
 

                       
یک کارخانۀ تولید برق اتومی شکل74

ACKU



  130

      فعالیت داخل صنف

مطالعه  را  اتومی  انرژی  و  آبی  برق  نقشۀ    تقسیم شوند،  مناسب  به گروپ های  شاگردان 
نموده فعالیت زیر را انجام دهند و نتیجۀ فعالیت شان را در صنف ارایه نمایند:

1ـ سمبول ها ویا عالیمی به رنگ آبی، سفید، خاکستری در نقشه، دارای چه مفهوه است؟ 
بنویسید.

2ـ به اساس معلومات همین نقشه، کدام کشور در جهان بیشترین تولیدات برق آبی را دارد 
و تولیدات آن در سال 2003 میالدی به چند میلیارد کیلووات در ساعت می رسد؟

3ـ کدام کشورجهان به اساس معلومات همین نقشه، بیشترین تولیدات انرژی اتومی را دارد 
و مقدار آن در سال 2003 م به چند میلیارد کیلووات در ساعت می رسد.؟

4ـ از روی همین نقشه، نام سه کشور دیگر جهان که بیشترین تولیدات برق آبی و انرژی 
اتومی را دارا می باشند بنویسید.؟

                         سؤال ها

صحیح ترین جواب سوال های زیر را انتخاب و در کتابچه هایتان آن را حلقه بکشید:
1ـ کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را  دارد عبارت است از :

  ب: کانادا     الف: روسیه     
د: چین   ج: برازیل      

2ـ کشورهایی که در تولید برق اتومی مقام اول و دوم دارند عبارت اند از:
ب: کوریای جنوبی و روسیه   الف: انگلستان و چین     

د: جاپان و ناروی ج: ایاالت متحدۀ امریکا و فرانسه     
3ـ تشعشعات هسته یی، چه خطرات و چه ضایعات تولید می کند؟ در مورد آن معلومات 

دهید.

                         فعالیت خارج از صنف

با استفاده از متن درس، تصاویر و نقشۀ آن، دربارۀ انواع انرژی، در درس آینده به طور 
شفاهی به هم صنفان خود معلومات دهید. 

؟
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درس سی و هشتم
نفت در جهان

شما قسمی که در فصل دوم بخش افغانستان دربارۀ نفت افغانستان و حوزه های آن معلومات 
کسب نمودید. در این فصل در بارۀ نفت جهان و حوزه های آن معلومات داده می شود.

زیر  زمان  مرور  به  جیولوجی  دوره های  در  که  است  نباتات  و  حیوانات  بقایای  نفت: 
باعث تشکیل  فشار و حرارت و طول زمان  اثر تخمر،  قرار گرفته، در  طبقات رسوبی 

نفت شده است.
نفت به مفهوم کلی مخلوطی از هایدروکاربن های جامد، مایع و گاز است که قسمت عمدۀ 
آن به صورت مایع بوده و شامل هایدروجن و کاربن به درجات مختلف می باشد. مواد غیر 

خالص چون سلفر و نایتروجن نیز در خود دارد.
نفت در جهان معاصر، از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده، حرکت موترها، ریل ها، تانک ها 
و هوا پیما ها به آن وابسته گی دارد. این نیرو مورد توجه جهانیان قرار گرفته و مقدار تولید 

ساالنۀ آن روبه افزایش است.
توسعۀ صنعت نفت در نیمۀ قرن نزدهم نتیجۀ افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت 
یک منبع روشنایی در اروپا بود. ولی از سال های 1900 الی 1910 میالدی که صنعت موتر 

ذخایر نفت در کدام مناطق جهان بیشتر وجود دارد؟

تصویر از یک تصفیه خانۀ نفت در جنوب فرانسه

شکل75
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سازی درجهان، انکشاف و توسعه یافت و نفت در کشتی های صید ماهی و خطوط آهن 
نفتی  بیشتری کسب نمود؛ زیرا کشتی های  بعد، نفت اهمیت  به  از آن زمان  به کار رفت 
می توانستند تا مدت 53 روز یا بیشتر از آن در بحر اقامت کنند، ازین روبه تعدادکشتی های 
به  نفت  مشتقات  از  که  محصوالتی  هم چنان  شده،  افزوده  جنگی  و  مسافربری  تجارتی، 

دست می آید در صنعت، حایز اهمیت زیاد می باشد.
از همین سبب است که کشورهای صنعتی به خاطر منافع خویش با یکدیگر به رقابت و 
کشمکش می پردازند و حتی به جنگ متوصل شده اند تا این ثروت ارزشمند را به یغما 

ببرند.
در سال 1990 م. عراق همسایۀ کوچک خود کویت را مورد تجاوز قرار داد، سعی کرد تا 
حوزه های نفتی آن را تحت کنترول خود در آورد. در جریان جنگ، بسیاری از چاه های 
نفتی به آتش کشیده شدند و لکه های نفتی وارد آب بحر شد و خسارات زیادی به محیط 

زیست وارد آمد.
تحقیقات جیولوجیکی نشان داده است در جاهایی که نفت و جود دارد در آنجا، چاه های 

عمیق که گاهی عمق آن به هزاران متر می رسد حفر می نمایند.
م. حفر گردید عمق آن 20  امریکا در سال 1895  پنسلوانیای  ناحیۀ  در  اولین چاهی که 
متر بود و روزانه در حدود 4 متر مکعب نفت از آن استخراج می گردید، رفته رفته ناحیه 
امروز حفر  تبدیل شد؛ ولی چاه های که  نفت  به حیث مرکز مهم صنایع جدید  پنسلوانیا 
از  بیش  به  امریکا عمق چاه ها  ناحیۀ وایومینگ  مثاًل در  به مراتب عمیق تر است،  می شود 
6000 متر می رسد، نفتی که از چاه ها استخراج می شود رنگ سیاه داشته و قابل استفاده 

نمی باشد.
ولی بعد از تصفیه، رنگ بنفش را اختیار نموده به آسانی می سوزد.

مناطقی که در آن ذخایر نفت وجود دارد عبارت اند از:
قطر،  عربی،  متحدۀ  امارات  کویت،  عراق،  سعودی،  عربستان  چون:  کشورهایی؛  آسیا: 

روسیه، ایران، افغانستان، اندونیزیا وغیره.
در خاور میانه بزرگ ترین و غنی ترین حوزه های نفتی قرار دارد و در حدود 65  فیصد نفت 

جهان را در بر می گیرد:
عربستان اولین کشور تولید کننده و بزرگ ترین صادر کنندۀ نفت در جهان است، ذخایر نفت 

اروپا در کشورهای بلژیک، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ناروی و هالند قرار دارد.
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از  حال  عین  در  و  نفت  کنندۀگان  تولید  بزرگترین  از  امریکا  متحدۀ  ایاالت  امریکا،  در 
مصرف کننده گان عمدۀ آن نیز می باشد.

قسمت عمدۀ  نفت از منطقۀ ساحل خلیج مکزیک در ایالت تکزاس، لوییزیانا و االسکا 
استخراج می شود.

هم چنان مقادیر قابل توجه نفت در ایالت های کالیفورنیا، اوهایو، اوکوالهاما، ارکانزاس و 
مسی سی پی وجود دارد. ذخـــــایر نفت این ناحیه از غنی ترین ذخایر جهان به شمار می 

رود.
در امریکای التین وینزویال و اکوادور ذخایر بزرگ نفت را دارا می باشند.

 در افریقا مراکز ذخایر نفت آن در نقاط ذیل وجود دارد:
لیبیا، الجزایر، نایجیریه وگابون از جمله تولید کننده گان عمدۀ جهان به حساب می آیند.

بعد از امریکا، جاپان مهم ترین وارد کنندۀ نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت 
خریداری می نماید. درمیان کشورهای اروپای غربی آلمان، ایتالیا و فرانسه بیش از دیگران 
نفت وارد می کنند. انگلستان، نیز تا سالهای اخیر از عمده ترین وارد کننده گان نفت محسوب 

می شد؛ ولی با استخراج نفت در بحیرۀ شمال این کشور، فعاًل خود کفا شده است.
نفت در جهان امروز، موارد استعمال زیاد دارد از محصوالت نفتی در تهیۀ الیاف مصنوعی، 
برای تولید البسه، ساختن الستیک مصنوعی، عطر، صابون، رنگها، انواع پالستیک، صنایع 

کیمیاوی، ماشین آالت صنعتی و صدها 
مرکبــات دیگر چون رابــر مصنوعی، 
انــواع دواهــا، کودهــای مصنوعــی، 
داروهای حشــره کش و مواد شست و 

شو از آن استفـــاده می شود.

شکل76حفر یک چاه نفت
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                       فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ ها تنظیم گردند و با استفاده از متن درس و شکل، بزرگترین تولید 

کننده گان نفت در جهان را یادداشت و در نقشه ها نشان دهند.

                       سؤال ها

1ـ منشأ پیدایش نفت را واضح سازید.
2ـ چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت، علت آن را توضیح نمایید؟

3ـ مراکز مهم تولید نفت قارۀ آسیا را نام ببرید؟
4ـ در امریکای التین در کدام ممالک آن ها، ذخایر نفت وجود دارد نام ببرید؟

جواب صحیح را در کتابچه های تان نوشته و حلقه بکشید.
1ـ بزرگ ترین صادر کنندۀ نفت جهان عبارت است از:

  ب: عربستان    الف: امارات متحدۀ عربی     
د: کویت       ج: قطر     

2ـ دو کشور افریقا که از جمله تولید کننده گان عمدۀ نفت جهان می باشند، عبارت اند از:
ب: لیبیا، نایجیریه    الف: لیبیا، الجزایر     

د: هیچ کدام   ج: کانگو     

  فعالیت خارج از صنف

در جدول ذیل نام کشورهای تولید کنندۀ نفت را در قاره های مختلف در کتابچه هایتان به 
ترتیب فهرست نموده و در درس آینده ارایه نمایید.

آسیا اروپا افریقا امریکا
ایاالت متحدۀ امریکا

؟
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درس سی  و نهم
ج ـ گاز طبیعی  

گاز هایی که به طور طبیعی در اعماق زمین وجود دارند اکثراً با نفت مخلوط بوده؛ اما بعضاً 
به صورت مستقل نیز یافت می شوند.

این ماده از فوسیل های حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال قبل، زیر طبقات رسوبی، قرار 
گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد، بدون هوا و گذشت زمان تغییر  شکل نموده به گاز 

تبدیل شده است.
گاز طبیعی، بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین 

به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی به موادگوناگونی تبدیل می شود.
منابع گازطبیعی اکثراً در طبقۀ باالیی ذخایر نفتی واقع گردیده است. چنانچه به هنگام حفر 

چاه نفت، در قدم اول به گاز طبیعی و بعداًٌ به نفت بر می خورند.
به مراکز  در مناطقی که ذخایر گاز و جود داشته باشد آن را از مرکز استحصال مستقیماً 

استهالک و مصرف توسط پایپ الین های مخصوص انتقال می دهند.
گاز را به عنوان منبع خوب تولید انرژی می شناسند، از آن به حیث یک مادۀ مهم و با ارزش 

ذخایر گاز طبیعی در کدام مناطق جهان وجود دارد؟
منظرۀ از گاز طبیعی در حالت سوختن شکل77
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صنعتی و اقتصادی کار می گیرند. ازاین رو استفاده از آن در تمام جهان به سرعت افزایش 
می یابد.

گاز طبیعی، امروز یک مادۀ مهم حیاتی بوده نه تنها برای تولید انرژی حرارت و روشنایی، 
پخت و پز وگرم کردن منازل به کار می رود؛ بلکه در ساختن مرکبات کیمیاوی از آن نیز 

استفاده می شود.
مرکز مهم تولید گاز در مناطق زیر )جهان( وجود دارد:

روسیه آسیایی، قطر، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و 
ترکمنستان.

روسیه اولین کشوری است که سهم مهم در تولید گاز طبیعی دارد. بزرگ ترین حوزه های 
گاز طبیعی آن در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. روسیه به تنهایی 33 

در صد گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است.
ـ در قارۀ امریکا ایاالت متحدۀ امریکا و کانادا دارای ذخایر گاز طبیعی می باشند. ایاالت 
شمار  به  جهان  در  طبیعی  کنندۀ گاز  مصرف   و  تولید کننده  بزرگ ترین  امریکا  متحدۀ 

می رود. 
پایپ لین گاز بین تکزاس و نیویارک طویل ترین و مهم ترین پایپ لین گاز ایاالت متحدۀ 
امریکا می باشد. هم چنان بیشتر از نیم تولیدات گاز ایاالت متحدۀ امریکا در مناطق تولیدی 

به مصرف می رسد و متباقی آن در سایر مناطق استفاده می شود.
ـ در کانادا پایپ لین گاز طبیعی از ناحیۀ البرتا )غرب کانادا( و نواحی مجاور آن به نواحی 

که می توانند از آن استفاده بکنند کشیده است.
پس از امریکا و کانادا، وینزویال بزرگترین تولید کنندۀ گاز طبیعی در قارۀ امریکا می باشد. 
مگر به دلیل این که مراکز تولیدی آن از بازار تجارت فاصلۀ زیاد دارد. مقدار کمی از 
تولیدات آن کشور به خارج صادر می گردد، از متباقی آن در داخل کشور، برای تولید 

فشار در ذخایر نفت کار گرفته می شود.

ACKU



  137

ـ در اروپا، تولیدات گاز طبیعی ایتالیا روبه انکشاف است؛ مقدار کمی گاز تولیدی ایتالیا 
ذریعۀ پایپ الین به شهر های تولوز و بوردو به فرانسه انتقال داده می شود.

گاز طبیعی فرانسه از ناحیۀ الک )Lacq( در جنوب غرب فرانسه استخراج می شود. گاز 
قدرت  فوالدی  الین های  پایپ    که  دارد  بلند  حرارت  و  سلفر  و  گوگرد  مذکور  ناحیۀ 
مقاومت و حمل آن را ندارد. در چنین مناطق پایپ الین گاز باید از الیاژ مخصوصی ساخته 

شود که مقاومت زیاد داشته باشد تا در انتقال گاز، مشکالتی ایجاد نکند.
مهم ترین وارد کننده گان گاز طبیعی عبارت اند از: ایتالیا، فرانسه، جاپان و ارجنتاین. موضوع 

عمده و قابل اهمیت انتقال گاز از خاور میانه به اروپای غربی می باشد.
اروپای غربی به مقدار زیادی گاز طبیعی ضرورت دارد و عالقمند به استفاده از گاز طبیعی 
نواحی اطراف خلیج فارس و وینزویال استند.  اما موضوع پیچیده، حمل این گاز به قیمت 

ارزان به نواحی مصرف کننده است.
طبیعی  گاز  شده اند  ساخته  کار  این  برای  مخصوصاً  که  کشتی های  وسیله  به  بحر  راه  از 
پایپ  تا  این است  اما راه خوب و منطقی آن  اروپا حمل می کنند.  به طرف  را  خاور میانه 
ترکیه،  راه  از  را  مازاد گاز خاور میانه  تا  باشد  داشته  بیشتر  قطر  تهیه گردد که  الین هایی 

یونان، یوگوسالوی، اتریش و آلمان به اروپای غربی انتقال دهند.
و در ضمن، عبور از کشورهای نامبرده احتیاجات آنان را نیز از لحاظ گاز طبیعی رفع کند. 
بر عالوه  ندارند  را  گاز  مقدار  این  تدارک  و  تهیه  وسایل  اروپایی  هنوز کشورهای  البته 
درجه  آن  به  هنوز  بگذرد  شان  از کشور  گاز  پایپ الین  که  بین کشورهای  الزم  موافقه 

نرسیده که انجام این امر سهل و آسان باشد.
در سال های اخیر، توافق های میان برخی کشورهای آسیایی  و تازه به استقالل رسیده؛ مانند 
ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی به عمل آمد که گاز طبیعی توسط پایپ الین به آن 

کشورها صادر گردد.
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                        فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ های مناسب تقسیم شوند با استفاده از متن درس و نقشۀ گاز طبیعی 
ازاین درس فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ فعالیت خویش را به دیگران نشان دهند:

گروپ اول، ممالک تولیدی گاز طبیعی قارۀ آسیا را روی نقشه نشان دهند و مقدار تولید 
آن را در سال 2000 م. تحریر نمایند.

گروپ دوم، مناطق تولیدی گاز طبیعی قارۀ امریکا را روی نقشه نشان دهند و مقدار تولید 
آن را در سال 2000 م تحریر نمایند.

گروپ سوم، مناطق تولیدی گاز طبیعی اروپا را روی نقشه نشان دهند و مقدار تولید آن را 
درسال 2000م. تحریر نمایند.

                        سؤال ها
 

جواب صحیح را انتخاب و مشخص نمایید:
1ـ طویل ترین پایپ الین گاز طبیعی ایاالت متحدۀ امریکا، بین دو ایالت آن عبارت است 

از:
ب: تکزاس و کلیفورنیا    الف: تکزاس و نیویارک   

د: هیچ کدام   ج: نیویارک و کلورادو   
2ـ بزرگترین تولید کننده و مصرف کنندۀ گاز طبیعی جهان عبارت است از:

ب: ایاالت متحدۀ امریکا      الف: روسیه   
د: وینزویال       ج: کانادا   

3ـ فیصدی گاز طبیعی که روسیه آن را به خود اختصاص داده است عبارت است از:
  ب: 33 فیصد      الف: 40 فیصد   

د: هر سه جواب درست است     ج: 50 فیصد   
4ـ مراکز مهم گاز طبیعی آسیا را نام ببرید.

   فعالیت خارج از صنف     
دروس نفت و گاز جهان را مطالعه نموده، نکات مهم آن را در درس آینده به هم صنفان 

خود معلومات دهید.

؟
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درس چهلم
د. زغال سنگ در جهان  

شما در فصل دوم بخش افغانستان دربارۀ زغال سنگ افغانستان وحوزه های آن معلومات 
حاصل نمودید. دراین درس دربارۀ زغال سنگ جهان و حوزه های آن معلومات به دست 

می آورید.
زغال سنگ، بقایای سنگ شده درختان است که با تحوالت دوره های جیولوجیکی تحت 
رسوبات و طبقات خاک قرار گرفته و باگذشت زمان طوالنی به اثر فشار و حرارت زیاد از 

حالت اصلی، تغییر شکل نموده  در نتیجه به زغال سنگ تبدیل شده است.
زغال سنگ از منابع بزرگ تولیدی انرژی در جهان به شمار می رود و انسان ها از گذشته ها 
از انرژی زغال سنگ، استفاده های گوناگونی نموده اند. ولی ارزش اقتصادی زغال سنگ 
بیشتر  استفاده  آن  از  یافت  رواج  صنایع  در  بخار  انرژی  که  زمانی  بعد  به  هجده  قرن  از 

صورت گرفت و در صنعت عصر حاضر نیز اهمیت به سزایی دارد.
زغال سنگ، انواع گوناگون دارد که بعضی از انواع آن را مورد بحث قرار می دهیم:

Anthracite الف. زغال سنگ خشک یا انتراسیت
فیصد کاربن  ـ94  دارای 87  و  دارد  به خاکستری  مایل  نوع زغال سنگ، رنگ سیاه  این 
می باشد. حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود، بخار و خاکستر آن کم می باشد. به همین 

سبب از آن در تولید برق و به کار انداختن ماشین ها کار گرفته می شود.

زغال سنگ در کدام مناطق جهان وجود دارد؟

ناحیۀ صنعتی رور )Ruhr( آلمان، مرکز صنایع سنگین در اروپا، که سی فیصد زغال و بیست در صد فوالد اروپا در 
این جا تولید می شود.

شکل78
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Bituminous Coal ب. زغال سنگ قیری
است.  تهیۀ کوک  برای  زغال سنگ  نوع  بهترین  سیاه؛  زغال سنگ  یا  قیری  زغال سنگ 
کوک، زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد را تولید می کند در ممالک 
پیشرفته، زغال سنگ قیر دار بیش از 50 فیصد ذخیرۀ زغال سنگ جهان را تشکیل می دهد 

در صنایع ، مصرف زیاد دارد و مقدار کاربن آن در حدود 48 فیصد می رسد.

:Lignite ج. زغال سنگ نارس یا لگنیت
این زغال، نسبت به انواع دیگر زغال ها، دارای وزن کمتر بوده، بقایای اشجار و چوب است 
که  هنوز کاماًل به کاربن تبدیل نگردیده است. رطوبتش زیاد و حرارت آن کم است این 
نوع زغال سنگ، خیلی خوب و زود می سوزد، چون خرمایی یا زرد رنگ بوده ازاین رو به نام 
زغال قهوه یی نیز یاد می شود. در حدود 15 فیصد زغال سنگ که در دنیا استخراج می شود 

از نوع  لگنیت است.
Taurbe د. زغال سنگ تورب

این نوع زغال سنگ، مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه یی بوده، حرارت آن ناچیز است 
و از نظر عمر، جوان و تازه  معلوم می شود.

مراکز مهم تولید زغال سنگ جهان قرار زیر است:
1ـ اروپا

تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هالند، آلمان، انگلستان و پولند واقع 
نشانۀ  اغلب  و  شده  استخراج  پیش  مدت ها  از  عموم  طور  به  نواحی  این  منابع  اند.  شده 
بزرگترین  روسیه  است.  نواحی آشکار گردیده  آن  در  زغال سنگ  تمام شدن رگه های 
از حوزۀ  تولید کنندۀ زغال سنگ در جهان محسوب می شود که ذخایر زغال سنگ آن 
کوزنتسک یا کوزباس روسیه به دست می آید. عالوه بر آن از حوزه های دیگری؛ مانند: 
کاراگنده )شمال جهیل بالکاش( و در نزدیکی مسکو از حوزۀ توال Tula نیز زغال سنگ 

استخراج می شود. 
در آلمان، استخراج زغال سنگ آن از حوزه های رور، لینت و حوزه سار به دست می آید 

که حوزۀ رور مهم ترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است.
حوزه های استخراج زغال سنگ انگلستان عبارت اند از: حوزۀ اسکاتلند، حوزۀ مندلندز، 
منبع  بزرگترین  انگلستان،  زغال سنگ  زمانی  نیوکاستل.  و حوزۀ  ویلز جنوبی  حوزه های 
انرژی برای صنایع جهان به شمار می رفت؛ ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید  تولید 
بهره  از معادن خویش  انگلستان بسیار کمتر شده است؛ زیرا اغلب کشور ها  زغال سنگ 
برداری می کنند. استخراج معادن زغال سنگ توسط ماشین در کشورهای ایاالت متحدۀ 
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امریکا، فرانسه و آلمان نیز صورت می گیرد؛ از همین سبب معادن انگلستان اهمیت قبلی 
خود را از دست داده است.

2ـ امریکای شمالی
دراین منطقه، وسعت معادن زغال سنگ، بسیار زیاد است. در امریکا، نواحی بزرگ زغال 
وجود دارد؛ اما هنوز در همه نقاط آن استخراج صورت نگرفته است. ایاالت متحدۀ امریکا 
بزرگ ترین ذخایر زغال سنگ جهان را دارا می باشد و از بزرگ ترین کشورهای صادر 

کنندۀ آن نیز می باشد.
صنایع بزرگ استحصال زغال سنگ امریکای شمالی در شهر های ذیل قرار گرفته است: 

ویرجینیای غربی، پنسلوانیا، الینایر، کنتاکی، اوهایو، اندیانا،کلورادو وغیره.
3ـ آسیا

تعیین  توان  یقین می  به طور  قاره کمتر کشف شده است. آنچه  این  ذخایر زغال سنگ 
کرد، معادنی است که در طول خط آهن سراسری سایبریا و در کوه های این نواحی قرار 
دارد. هم چنین در جاپان، شمال ویتنام، چین، هند، ایران و افغانستان نیز معادن زغال سنگ 

وجود دارد.
چین، در حال حاضر بزرگترین حوزۀ استخراج زغال سنگ را تشکیل می دهد که از ناحیۀ 

هوانگهو و جنوب منچوریا استخراج می شود.
جاپان نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب آهن از آن کار می گیرند.

4ـ منابع زغال سنگ در نیم کرۀ جنوبی
اگر معادن زغال سنگ نیم کرۀ جنوبی را با نیم کرۀ شمالی مقایسه کنیم در نیم کرۀ جنوبی 
این منابع خیلی کمتر است به طوری که تمام معادن زغال سنگ نیم کرۀ جنوبی تقریباً 5 در 
صد مجموع زغال سنگ استخراج شدۀ جهان را تشکیل می دهد. مهم ترین این منابع زغال 

سنگ در استرالیا وجود دارد.
هم چنین در جنوب شرقی افریقا و امریکای جنوبی مخصوصاً در کشور چیلی زغال سنگ 
کشف شده است. کشورهای صادر کنندۀ زغال سنگ، قبل از جنگ جهاني اول عبارت 
بودند از دو کشور انگلستان و آلمان؛ ولی پس از جنگ جهانی اول تحوالت و انقالباتی 
دربازارهای صادر کنندۀ زغال سنگ رونما گردید که وضع آن ها را دگرگون ساخت. 
ارقام نشان می دهد که تولید کننده گان عمده، اساساً زغال سنگ را برای مصرف کشور 
خود استخراج می نمایند و صادرات زغال سنگ آن ها به درجه دوم قابل اهمیت می باشد. 
مثاًل ایاالت متحدۀ امریکا زغال خویش را به اروپای غربی و کانادا صادر می کند هم چنان 
پولند زغال سنگ خویش را به روسیه، چک و سلواکی، سویدن و ایتالیا صادر می کند. 
استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به جاپان و کوریای جنوبی صادر می کنند. آلمان زغال 
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مقدار زیادی زغال  فرانسه  اروپا صادر می کند.  از کشورهای  برخی  به  را  سنگ خویش 
سنگ خویش را از مناطق سارو ورور آلمان وارد می کند.

زغال سنگ، موارد استعمال زیاد دارد. در حال حاضر نه تنها از زغال سنگ در فابریکه های تولید 
برق، تسخین یا گرم کردن منازل، حرکت ریل و در صنایع کیمیاوی؛ مانند: نیلون، پالستیک، 
عطر، دواها و اشیای ترکیبی استعمال می شود.  محصوالت  درجه  دومی که  از  آن بـه دست 

می آید؛ مانند: قطران، مواد رنگی، سلفاید، امونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی وغیره اند.

                         فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروپ تقسیم شوند و با استفاده از نقشۀ زغال سنگ جهان در کتاب درسی 

مناطق که در آن ذخایر زغال سنگ وجود دارد، روی نقشه نشان دهند.
گروپ اول، مناطق زغال سنگ آسیا را نام گرفته و روی نقشه نشان دهند.

گروپ دوم، مناطق اروپا که در آن منابع زغال سنگ وجود دارد، روی نقشه نشان دهند.
گروپ سوم، مناطق بزرگ استحصال زغال سنگ را که در امریکای شمالی وجود دارد 

روی نقشه نشان دهند.

                         سؤال ها
جواب درست را در کتابچه های تان حلقه بکشید.

1ـ بزرگ ترین تولید کنندۀ انرژی زغال سنگ در جهان عبارت است از:
د. هند   ج. جاپان    ب. روسیه    الف. امریکا 

2ـ صادر کننده گان زغال سنگ قبل از جنگ جهانی اول عبارت بودند از:
د. روسیه و کانادا      ج. سویدن و ایتالیا  ب. فرانسه و المان  الف. انگلستان و المان 
3ـ دو کشوری که آسترالیا زغال سنگ خویش را به آن ها صادر می کند عبارت اند از:

ایاالت متحدۀ    ج. روسیه،       ب. جاپان و کوریای جنوبی      الف. پولند، ایتالیا 
امریکا  د. سویدن و چک

4ـ حوزه های زغال سنگ المان را نام گرفته؛ بگویید کدام حوزۀ آن اهمیت بیشتری دارد.
5ـ زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چه برتری دارد، توضیح نمایید؟

6ـ موارد استعمال زغال سنگ را توضیح نمایید.
7ـ در حال حاضر، چین، زغال سنگ خویش را از کدام مناطق کشور خویش به دست می آورد؟

     فعالیت خارج از صنف
با استفاده از متن درس راجع به حوزه ها و مراکز مهم زغال سنگ جهان در درس آینده به 

هم صنفان خود معلومات دهید.

؟
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درس چهل و یکم
3.5 ـ توزیع جغرافیایی منابع انرژی  

منابع انرژی در تمام جهان هماهنگ و یکسان وجود ندارد. بلکه به صورت پراگنده در نقاط 
مختلف جهان یافت می شود.

ازاین  از گذشته ها  انسان ها  انرژی وجود دارد که  منابع سرشار  مناطق جهان،  از  بسیاری  در 
منابع استفاده های گوناگونی نموده اند. کشورهای که فاقد منابع انرژی اند می توانند مواد مورد 

ضرورت خویش را از کشورهای دیگری وارد نمایند.
منابع انرژی؛ مانند: زغال سنگ، نفت، گاز و آب به صورت پراگنده در جهان وجود دارد.

ذخایر زغال سنگ به طور پراگنده در جهان و بعضی مناطق قاره های اروپا، آسیا، امریکا و 
نیم کرۀ جنوبی قرار دارد که از آن جمله در اروپا درکشور های فرانسه، بلژیک، هالند، آلمان 

و پولند ذخایر زغال سنگ وجود دارد.
ـ در آسیا در کشورهای؛ مانند: جاپان، شمال ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط 

سایبریا و کوه های آن ذخایر زغال سنگ یافت می شود.
فیصد   5 بوده، صرف  کمتر  شمالی  نیم کرۀ  به  نسبت  جنوبی  نیم کرۀ  در  سنگ  زغال  منابع 

مجموع زغال استخراج شدۀ جهان را تشکیل می دهد.
هم چنان در قاره های دیگری؛ مانند: آسترالیا، جنوب شرق افریقا و امریکای جنوبی مخصوصاً 

چیلی، زغال سنگ کشف شده است.
در امریکای شمالی و ایاالت متحدۀ امریکا، منابع بزرگ زغال سنگ و جود دارد؛ ایاالت 

منابع انرژی در کدام مناطق جهان تمرکز یافته اند؟

معادن نفت در جهان

میدانها یا ذخایر نفتی
تصفیه خانه های عمده

شکل 79
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متحدۀ امریکا از عمده ترین تولید کننده گان زغال سنگ است.
نفت در اروپا در کشورهای بلژیک، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هالند وجود دارد.

متحدۀ  امارت  سعودی،  عربستان  ایران،  عراق،  میانه،  شرق  روسیه،  در  نفت  منابع  درآسیا  ـ 
عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است.

ـ درقارۀ امریکا، ایاالت متحدۀ امریکا یکی از کشورهای عمدۀ تولید کنندۀ نفت در جهان 
است؛ اما با وجود آن هم تقریباً نیمی از مصرف خود را از خارج وارد می نماید.

مکسیکو، نیز از جملۀ تولید کنندۀ نفت است که قسمت عمدۀ تولیدات خود را صادر می کند.
در امریکای جنوبی در کشورهای وینزویال و اکوادور منابع نفت وجود دارد که هردو کشور 

از لحاظ صادرات نفت اهمیت بیشتری دارد.
توزیع جغرافیایی گاز در جهان: در آسیا مخصوصاً روسیه و برخی کشورهای تازه به 
استقالل رسیده؛ مانند: ترکمنستان دارای ذخایر بیشتر گاز در جهان اند. ایران نیز با داشتن منابع 

گاز طبیعی از غنی ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.
تولید می شود.  طبیعی  زیادی گاز  مقادیر  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و  امریکا در کانادا  قارۀ  در 
شمار  به  جهان  طبیعی  گاز  کننده  مصرف  و  کننده  تولید  بزرگترین  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
می رود. کشورهای صادر کنندۀ نفت دارای ذخایر گاز نیز هستند. وینزویال بزرگترین تولید 

کنندۀ گاز طبیعی در جهان می باشد.
در  آب  جغرافیایی  توزیع 
نیروی  که  ناحیه یی  پنج  جهان: 
برق آبی بسیار توسعه یافته یی دارند 

عبارت از:
و  جنوبی  غربی،  نواحی  اروپا،  ـ 

مرکزی آن.
متحدۀ  ایاالت  امریکا،  قارۀ  ـ 

امریکا.
ـ در آسیا جاپان 

لحاظ  این  از  که  دیگری  نواحی  ـ 
روسیه  قسمت  دارد؛  زیاد  اهمیت 
شرق  کوهستانی  نواحی  و  اروپایی 

برازیل است.

شکل80
تصویر یک تصفیه خانۀ نفت
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  فعالیت داخل صنف
 شاگردان به چهار گروپ تقسیم شوند. 

مناطقی که در آن ذخایر زغال سنگ  و  توزیع جغرافیایی زغال سنگ جهان  اول:  گروپ 
وجود دارد روی نقشه نشان دهند.

گروپ دوم: توزیع جغرافیایی نفت در جهان و مناطقی که  در آن ذخایر نفت وجود دارد 
روی نقشه نشان دهند.

گروپ سوم: توزیع جغرافیایی گاز و کشورهای که در آن بیشترین ذخایر گاز و جود دارد 
روی نقشه نشان دهند.

گروپ چهارم: نواحی جهان را که نیروی برق آبی در آن توسعه یافته روی نقشه نشان دهند.
؟ سؤال ها

جواب های صحیح را در کتابچه هایتان حلقه بکشید:
1ـ در آسیا، اولین کشور تولید کننده و صادر کنندۀ نفت در جهان عبارت است از.
د. عربستان سعودی   ج. عراق    ب. ایران    الف. قطر 

2ـ در امریکای جنوبی دو کشور تولید کنندۀ نفت عبارت است از:
ب. کانادا و ایاالت متحدۀ امریکا    الف. وینزویال و اکوادور 

 د. هیچ کدام   ج. مکسیکو و برازیل 
3ـ نواحی اروپایی را نام بگیرید که در آن نیروی برق آبی فراوانی وجود دارد.

4ـ در آسیا کدام مناطق از منابع گاز طبیعی غنی می باشند نام ببرید.؟
5ـ منابع زغال سنگ اروپا در کدام کشورها قرار دارد نام بگیرید.؟

 فعالیت خارج از صنف
از روی متن درس، جدول ذیل را که در آن منابع مختلف انرژی در جهان توزیع شده، در 

کتابچه های تان خانه پری نمایید.

استرالیا امریکا افریقا آسیا اروپا کشورها

 فرانسه ، بلژیک، هالند، المان، انگلستان،
پولند

زغال سنگ

نفت
گاز
آب
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
	•اهمیت معادن را در اقتصاد جهان بدانند.

	•باشیوه های مدرن استخراج معادن، آشنا  شوند. 
	•اهمیت اقتصادی صنایع را بدانند.
	•صنایع عمدۀ جهان را بشناسند.

	•عوامل موثر در انکشاف صنایع را بدانند.

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
	•اهمیت اقتصادی معادن را در سطح جهان بیان کنند.

	•شیوه های مدرن استخراج معادن را توضیح دهند.
	•بتوانند اهمیت اقتصادی صنایع را بیان کنند.

	•صنایع عمدۀ جهان و نقش اقتصادی آن ها را بیان نمایند.
	•عوامل عمدۀ انکشاف صنایع را توضیح دهند.

اهداف عمومی فصل ششم

	•معادن و اهمیت آن در جهان 
	•شیوه های استخراج معادن 

	•صنایع، اهمیت و انواع آن در جهان 
- امریکای شمالی 

- اروپا 
- شرق و جنوب شرق آسیا 

در این فصل مي خوانیم

فصل ششم 
معادن و صنایع 

- انواع صنایع 
- صنایع خفیف 
- صنایع سنگین 

	•عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی
- عوامل طبیعی
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درس چهل و دوم
1.6 معادن و اهمیت آن در جهان  

شما در بخش افغانستان دربارۀ معادن و اهمیت آن معلومات کسب نمودید. در این درس 
نیز با معادن و اهمیت آن در سطح جهان آشنا  می شوید. 

و  بشری  جوامع  آسایش  برای  جهان  ممالک  تمام  در  بلکه  ما؛  کشور  در  تنها  نه  معادن 
پیشرفت اقتصادی شان از ارزش خاص برخوردار است.

انواع مختلف مواد معدنی؛ مانند: مواد سوخت،  به پیمانۀ وسیع از  ممالک پیشرفتۀ جهان 
مواد ساختمانی، منرال ها، انواع فلزات وغیره استفادۀ مثمری نموده اند که دربارۀ بعضی از 

آن ها بحث می نماییم:
*ازجملۀ مواد معدنی که زنده گی انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصادی و اجتماعی 
جوامع بشری قابل اهمیت است مواد سوخت می باشد که عبارت اند از: نفت، گاز و زغال 

سنگ.
نفت خام، هیچ وقت به شکل خام مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در تاسیسات پترولی و 

کیمیاوی تصفیه می شود و از آن مواد سوخت و اقسام مواد مصنوعی می سازند.
گاز، نیز مواد مهم سوخت است که به شکل مایع و گاز در معادن وجود دارد. گاز مایع 

مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده می کنند؟

دایرۀ قطبی

خط سرطان

خط استوا

خط جدی

کانادا

ایاالت متحدۀ امریکا

کلمبیا

آلمان
انگلستان

هسپانیه

افریقای جنوبی

استونی
پولند روسیه
چک

بلغاریا
رومانیا

یونان

سیرویا
ترکیه

قزاقستان

چین

هنــد
تایلند

کوریای شمالی

استرالیا

اندونیزیا

تولیدات زغال سنگ به ملیون متر یک تن )2004 ( م
تولیدات زغال قهوه یی )لینت( به میلیون متریک تن )2004(م

حمل و نقل زغال سنگ )2004(م
زغال سنگ و زغال قهوه یی )لینت(

شکل81
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معموالً در طبقۀ فوقانی نفت وجود دارد و از آن استفادۀ زیاد صورت می گیرد.
زغال سنگ نیز منبع دیگری انرژی ونوع از مواد سوخت است که در جهان از آن به پیمانۀ 

وسیع استفاده صورت می گیرد.
در  تنها  نه  آن  از  می شود،  انرژی درجهان شمرده  تولید  بزرگ  منابع  از  که  زغال سنگ 
فابریکه های تولید برق، تسخین و یا گرم نمودن خانه ها، حرکت ریل ها و غیره کارهای 
ضروری استفاده به عمل می آید؛ بلکه در صنایع کیمیاوی؛ مانند: تولید نیلون، پالستیک 
نیز استعمال می شود. کشورهای که در آن تولید زیاد زغال سنگ  وغیره اشیای ترکیبی 
صورت می گیرد و دارای ذخایر بزرگ اند در نقشۀ این درس آن را به وضاحت مشاهده و 

مطالعه کرده می توانید.
از آن  توانسته اند  پیشرفتۀ جهان  بعضی کشورهای  مواد سوخت که  از  دیگری  نوع  یک 
استفادۀ مثمری کنند عبارت از مواد سوخت هسته یی می باشد که از آن به اثر عکس العمل 
کیمیاوی نه؛ بلکه به اثر عکس العمل هسته یی  انرژی حاصل می گردد که مثال خوب آن را 

یورانیم و پلوتونیم تشکیل می دهد.
قابل تذکر است که مواد سوخت، یکی از منابع مهم تولید انرژی است و از انرژی می توانیم 

برای حرارت، روشنایی و قوۀ محرکه استفاده نماییم.
*فلزات بخش دیگری از مواد معدنی است که شما با انواع آن در بخش افغانستان نیز آشنا  

شدید.
وقتی که وسایل ابتدایی جای خود را برای وسایل و آالت فلزی گذاشت، انسان به میدان 
تمدن قدم نهاد. به این معنی وقتی که انسان به اهمیت، استحکام، مقاومت و تغییر شکل 
از آن در صنعت کشتی سازی، تعمیرات و ساختن وسایل و  با استفاده  برد  فلز پی  دادن 
سامان آالت دفاعی و جنگی و آالت صید و شکار توان خود را برای تسلط بر طبیعت 
به پیمانۀ وسیع استفاده صورت گرفت.  انقالب صنعتی از آن  از  برابر ساخت و بعد  چند 
که  است  یادآوري  قابل  گردید.  دیگر  صنایع  انکشاف  باعث  فلزات  حقیقت صنعت  در 
انکشاف فعالیت های اقتصادی، تجارت، تخنیک وغیره تا حدی زیاد بااستفاده ، انکشاف 
المونیم ارزش  فلزات، آهن و  از جملۀ  پیشرفت صنایع فلزی مربوط می باشد. هم چنان  و 
خاص دارد. انسان ها از زمانه های قدیم از آهن استفاده کرده و از آن وسایل مورد ضرورت 

خویش را می ساختند.
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مس، نیز از زمانه های قدیم مورد استعمال بوده، فلزات قیمتی؛ مانند: طال و نقره نیز اهمیت 
خاص دارد.

در عصر حاضر از فلزات به خصوص از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های 
ذوب فلزات، توسط حرارت بسیار زیاد، آن را ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول 

فوالد می سازند.

 

تصویر مراحل مختلف تشکیل زغال سنگ

باتالقهای کاربن دار

 چگونگی تشکیل
زغال سنگ

 تشکیل لگنیت یا زغال
 نارس بر اثر وارد آمدِن فشار
شدید بر الیۀ زغال خام

 تشکیل الیه یا رگۀ
زغال سنگ

تشکیل زغال خام بر اثر پوسیدن نباتات

شکل82
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؟

                          فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ ها تنظیم گردند و نقشۀ زغال سنگ نارس را مطالعه نموده؛ سؤال های 
زیر را جواب گویند:

1ـ چین در سال 2004 میالدی چند میلیون تن  متریک تولیدات زغال سنگ داشت.؟
2ـ بعد از چین کدام مملکت در همین سال تولیدات بیشتر زغال سنگ داشت.؟

3ـ نام سه مملکت دیگری که به ترتیب، تولیدات بیشتری زغال سنگ را به دست آورده 
اند کدام ها  اند.

4ـ در جهان به اساس همین نقشه ها کدام مملکت در سال متذکره، بیشترین حاصالت زغال 
سنگ قهوه ای لگنیت را به دست آورده بود.

                         سؤال ها

1ـ چند نوع مواد معدنی را می شناسید از آن ها نام ببرید.؟
2ـ فلزات در بلندبردن سطح زنده گی مردم و رشد اقتصادی ممالک از چه اهمیت برخوردار 

است بیان نمایید.؟
دارد  اهمیت  نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهان چه  از آن جمله  مواد سوخت  3ـ 

توضیح نمایید.؟

                        فعالیت خارج از صنف

شباهت ها،  نموده،  مطالعه  افغانستان  بخش  در  را  آن  اهمیت  و  معادن  و درس  این درس 
تفاوت ها و نکات مهم آن را در چند سطر نوشته و در درس بعدی در صنف بیان نمایید.
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درس چهل و سوم 
2.6 شیوه های استخراج معادن  

وضعیت  ذخایر،  تجمع  ارزش،  مقدار،  و  اندازه  با  معدنی  مواد  از  استفاده  و  استخراج 
جیولوجیکی و موقعیت جغرافیایی آن ارتباط مستقیم دارد.

هم چنان عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممالک در استخراج آن نیز مؤثر اند.
و  تجسس  از  می پیماید،  را  مختلف  مراحل  معدنی  مواد  استخراج  و  استفاده  مجموع  در 
مطالعات جیولوجیکی گرفته تا تثبیت ذخایر، کمیت، کیفیت و ارزش باید کار صورت 
گیرد. برمه کاری، حفر کردن وجمع آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسونل مسلکی 
و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصالتی و ترانسپورت 

همه و همه برای استخراج معادن ضرور است.
به طور مثال: در استخراج و استحصال نفت، نخست با استفاده از علم جیولوجیی )زمین 
شناسی( مناطق دارای نفت را شناسایی و تشخیص می نمایند و در جاهای که مادۀ مذکور 
حفر  می رسد  متر  هزاران  به  آن  عمق  گاهی  که  عمیق  چاه های  آنجا ها  در  باشد  موجود 
می گردد. مثاًل در ایالت کلیفورنیای ایاالت متحدۀ امریکا، چاه های به عمق 4500 متر و در 

رومانیا به عمق 1200 متر حفر گردیده است.
قیمت تمام شد نفت نیز رابطۀ مستقیم به عمق چاه، برمه کاری و فشار غرض استخراج آن 
از چاه ها دارد. در حوزه های که نفت به شکل طبیعی با فشار گازهای موجود ویا نفوذ آب 

در ذخایر نفت، خود به خود بیرون می شود قیمت تمام شد آن بسیار کم می باشد.
کار استخراج و استحصال نفت در کشورهای مختلف متفاوت می باشد به طور مثال در 

کدام عوامل در استخراج معادن نقش دارند؟

تصویری از بزرگ ترین معدن طال در جهان که در پاپوا نیوگینی موقعیت دارد. شکل83
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ایاالت متحدۀ امریکا از هرچاه روزانه به طور اوسط 13 بیرل نفت، در شرق میانه 5300 در 
وینزویال 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست می آید. برای این که نفت خام و ناخالص 
به نفت خالص و تصفیه شده تبدیل شود باید مراحل مختلف صنعتی را در تصفیه خانه های 

نفت بپیماید.
به همین گونه استخراج تمام مواد معدنی مراحل مختلف را می پیماید و به شیوه های مختلف 

صورت می گیرد.
ما می توانیم که از یک مثال دیگری دربارۀ استخراج زغال سنگ  نیز یاد آوری نماییم :

طبقه  در  سنگ  زغال  ذخایر  چین  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  مانند  ازکشورهای  برخی  در 
تحتانی زمین واقع است ، طوری که یک طبقه روی طبقه دیگری قرار گرفته است و این 
طبقات در بعضی جاها به شکل شکسته و نامنظم به نظر می رسد که طبعاًٌ استخراج آن نسبتاً 
مصارف زیاد را ایجاب می نماید. در حالی که در سکاتلند طبقات زغال، ضخامت و طول 

آن از شرایط خوب برخوردار است.
معموالً برای استخراج زغال سنگ چاه ها و دهلیز ها حفر می گردد که گاهی عمق آن به 
2000 متر می رسد. در چاه ها و دهلیزهای مذکور کارگران  وسایل کار را به واسطۀ لفت 
به طبقات مختلف معادن انتقال می دهند. و به ذریعۀ همین لفت ها زغال سنگ را از چاه ها 

بیرون می کنند.

                           فعالیت داخل صنف

شاگردان در گروپ های مختلف تنظیم گردند و تحت رهنمایی معلم دربارۀ عواملی که 
در استخراج معادن تاثیر دارند و هم چنان دربارۀ شیوه های استخراج معادن بحث نمایند و 

نتیجۀ بحث خویش را به هم صنفان خود ارایه نمایند.

                       سؤال ها

دارد؟  ارتباط  به کدام چیزها  و  شرایط  به چگونه  معدنی  مواد  از  استفاده  و  استخراج  1ـ 
توضیح نمایید.

2ـ استخراج مواد معدنی باید کدام مراحل را بپیماید؛ بیان نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف

منابع، نظرتان را  از متن، تصاویر درس وغیره  با استفاده  دربارۀ شیوه های استخراج معادن 
بنوسید و دردرس بعدی در صنف ارایه نمایید.
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درس چهل و چهارم
انواع صنایع و اهمیت آن در جهان   

طوری که در بخش افغانستان نیز مطالعه نمودید صنعت، یک فعالیت تولیدی است غرض 
ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه که در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به 

اجناس و اشیای مورد استفاده تبدیل می شوند.
اهمیت صنایع در این اســت که شــکل مواد اولیــه و خام را تغییــر داده مفیدیت، کیفیت 
و ارزش آن هــا را باال میبرد. آن عده از کشــورهای جهان که بعــد از انقالب صنعتی برای 

انکشاف و رشد صنایع خویش کار کرده اند امروز کشورهای پیشرفته جهان اند.
به صورت کل برای اجرای 
یک فعالیــت صنعتی باید 
شــرایط و امکانــات ذیل 

فراهم گردد:
انــرژی،  اولیــه،  مـــواد 
ونقل،  حمـــــل  وســایل 
خطوط مواصالتی، زمین، 
نیروی کار، سرمایه، بازار  
یا  فنــاوری  و  مصــــرف 

مهارت ها.
محصــوالت  هم چنــان 
تولید شــده که  کاالهای 

چند نوع صنایع را می شناسید و نواحی عمدۀ صنعتی جهان در کجا موقعیت دارد؟

تصویر از صنعت طیاره سازی در ایاالت متحدۀ امریکا
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معمــوالً بعد از صنعتی شــدن در اختیار 
انسان قرار می گیرد عبارت اند از:

موتر، طیاره، کشــتی، تلویزیون، کاغذ، 
روغن، تکه و ده ها نوع از اقالم دیگر.

قسمی که در نقشــه می بینید مناطق مهم 
صنعتــی جهان که در آنجا تجمع صنایع 
بســیار زیاد است عبارت اند از: امریکای 
شمالی، اروپا، شرق وجنوب شرق آسیا. 
مناطــق متذکــره از نظر کمــی و کیفی 
کاالهای بیشتر صنعتی مختلف جهان را 
تأمین می کنند. که مــا در اینجا به طور 

مختصر آن را معرفی مینماییم :
ـ امریکایــی شــمالی: نواحــی صنعتــی 
امریکای شــمالی در دوکشــور ایاالت 
متحدۀ امریکا و کانــادا وجود دارد که 
ناحیــۀ صنعتی ایــاالت متحــدۀ امریکا 
قســمی که در نقشه نیز می بینید در شمال 
شرق آن از کوه های آپالش تا جهیل های 

پنج گانه گسترش یافته است.
اروپــا: مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در 
غرب این قــاره قرار دارد. ناحیۀ رور در 
کشور آلمان و نواحی صنعتی کشورهای 
انگلستان، فرانسه، و شمال ایتالیا از نواحی 

مهم صنعتی اروپا به شمار می آیند.
شــرق وجنوب شرق آسیا: کشور جاپان 
از مهم تریــن ناحیۀ صنعتی در این بخش 
جهان اســت. کمربنــد صنعتــی جاپان 
 کیوشــو قــرار دارد.  در بخــش توکیوـ 
هم چنان هانگ کانــگ، مالیزیا، تایوان، 

کوریای جنوبی و ســنگاپور در دو دهۀ اخیر به رشــد قابل مالحظۀ در زمنیۀ صنعت دست 
یافتــه و به صادر کننده گان کاالهای صنعتی تبدیل شــده که اموال و اجناس خویش را به 
ســایر مناطق جهان صادر می نمایند. باید تذکر داد که در صنعتی شدن این ممالک سرمایه 

گذاری های کشورهای خارجی به خصوص جاپان نقش دارد.

پخته: از محصول زمین تا به محصول صنعتی شدۀ نهایی
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انواع صنایع:
به صورت کل می توانیم صنایع را به دوبخش یعنی صنایع خفیف و صنایع سنگین تقسیم 

نماییم:
ـ صنایع خفیف: عبارت از صنایعی است که اساس آن معموالً به محصوالت نیمه صنعتی 
و اجزای آن استوار است و تولیدات نهایی آن که به دست می آید به طور مستقیم به بازار 
فروش انتقال می گردد. مثال خوب آن را صنایع مواد غذایی، نساجی و لباس، چرم وغیره 

تشکیل می دهند. 

یا معدنی چون زغال سنگ،  صنایع سنگین: در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی 
فلزات و نفت خام کار می گیرند. اینگونه صنایع معموالً به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند 
که بعداً شرکت های دیگر از آن مواد نهایی صنعتی می سازند. مثال خوب صنایع سنگین را 

کارخانه های فوالد، صنایع نفتی و کیمیاوی تشکیل می دهد.
عالوه بر این می توانیم از انواع مختلف صنایع نام ببریم که شامل صنایع خفیف و صنایع 

سنگین می شود به طور مثال:
*صنایع نفت، زغال سنگ وغیره     * صنایع مواد غذایی 
* صنایع محصوالت کیمیاوی     * صنایع نساجی و لباس 

* صنایع محصوالت رابر و غیره       * صنایع چرم 
* صنایع شیشه سازی، سمنت وغیره * صنایع چوب و محصوالت مربوط آن 

* صنایع فلزات * صنایع کاغذ و محصوالت مربوط آن 
* صنایع موتر سازی، طیاره سازی، کشتی * صنایع ماشین آالت و سامان آالت 

     سازی وغیره.          
* صنایع موبل وغیره     * صنایع وسایل برقی 

انواع از تولیدات ایاالت متحدۀ امریکا که به مقدار زیاد در آن کشور تولید می گردد.

شیکاگونیو یارک

سنت لوئیس

نیو اورلیانس

هوستون

شهر سالت لیک

سانفرانسسکو

الس انجلس

دنور

گندم
پنبه
جواری
سبزیجات/ میوه جات
تنباکو

صنایع موتر سازی
کشتی سازی
صنایع طیاره سازی
صنایع وسایل برقی
ناحیۀ صنعتی
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                        فعالیت داخل صنف

شاگردان درگروپ های دو نفری کار کنند و با استفاده از متن، تصاویر و نقشه های درس 
سؤال های زیر را جواب گویند:

1ـ نقشۀ )کار در سکتور صنعت( را مطالعه نموده واضح سازید که: 
الف. در سال 2001 میالدی در آلمان، اطریش، ایتالیا، هسپانیه، مراکش، کشور افریقای 

جنوبی و جاپان چند فیصد مردم در سکتور صنعت و معادن کار می کردند؟
ب.  از روی همین نقشه در همان سال در افغانستان چند فیصد مردم در بخش صنعت و 

معادن مصروف کار بودند؟
ج. به اساس همین نقشه در روسیه، مکسیکو و ارجنتاین چند فیصد مردم در سکتور صنعت 

و معادن کار میکردند؟
2ـ نقشۀ محصوالت ایاالت متحدۀ امریکا را مطالعه نمایید و سؤال های زیر را اگر صحیح 

باشد به حرف )ص( و اگر غلط باشد به حرف )غ( در کتابچه هایتان نشانی کنید:
الف. در ایاالت متحدۀ امریکا هفت کارخانۀ طیاره سازی وجود دارد. )      (

گردیده  احداث  متذکره  سواحل کشور  در  سازی  کشتی  کارخانه های صنعت  تمام  ب. 
است. )         (

ج. در ایاالت متحدۀ امریکا پنج کارخانه موتر سازی وجود دارد. )         (

                       سؤال ها

1ـ اهمیت صنایع را توضیح نمایید.
2ـ صنایع سبک از کدام نوع صنایع است؟ به یک مثال آن را توضیح دهید

3ـ صنایع ثقیل کدام نوع صنایع را می گویند؟ یک مثال آن را نیز ارایه نمایید.
 

                        فعالیت خارج از صنف

با استفاده از مثال داده شده جمالتی که باهم ارتباط دارند در کتابچه هایتان وصل نمایید:
الف. ماشین خیاطی       1. صنایع مواد غذایی 

ب. تابلیت پاراستامول       2. صنایع نساجی ولباس 
ج. شکر         3. صنایع فلزات 

د. بوت چرمی   4. صنایع کاغذ و محصوالت مربوطۀ آن 
هـ . کتاب درسی       5. صنایع کیمیاوی 
و. کوچ سالون       6. صنایع ماشین آالت 

ز. پیراهن         7. صنایع چرم 
ح. سیخ گول         8. صنایع موبل 
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درس چهل و پنجم
3.6 عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی  

قسمی که در تصاویر درس قبلی و این درس می بینید، صنایع از محصوالت مختلف زراعتی، 
حیوانی و معدنی محصوالت گوناگون و با کیفیت صنعتی را می سازند. در این اواخر در 

عرصۀ صنعت به سبب انکشاف تکنالوجی انکشاف و رشد سریع صورت گرفته است.
عوامل زیاد وجود دارد  که در ایجاد و انکشاف صنایع تاثیر دارد و قبل از این که یک 
کارخانه و یا فابریکه ایجاد گردد، باید صاحب و یا مالک آن این عوامل را مورد بررسی 
قرار دهد تا بتواند برای کارخانۀ خویش مکان مناسب را انتخاب نماید و از انکشاف بعدی 

آن مطمئن گردد.

کدام عوامل در ایجاد و انکشاف صنایع تاثیر دارند؟

 ۱٥٤ 

  عوامل مؤثر در ايجاد و انكشاف صنايع

  

  

  

  بشري                       طبيعي  

  

  

  حمل و نقل  بازار فروش    سرمايه        نيروي كار  زمين  انرژي  مواد اوليه

  

تصویری از ساحل خلیج مکسیکو که به نام ساحل صنایع کیمیاوی نیز شهرت دارد. 
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به دو  انکشاف صنایع، مؤثر اند  تعیین محل و  قسمی که در شکل می بینید عواملی که در 
بخش عمده تقسیم می گردند و عبارت اند از : عوامل طبیعی و عوامل بشری.

1ـ عوامل طبیعی: از جملۀ عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارند مواد 
اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است که به طور فشرده توضیح می گردد:

* مواد اولیه: برای تأسیس صنایع و انکشاف بعدی آن مواد اولیه اهمیت خاص دارد، اما 
مؤثریت آن در انتخاب محل یک فابریکه می باشد، زیرا صنایعی که در گذشته معموالً در 
نزدیکی منابع و مواد اولیه احداث می شد امروز بنابر پیشرفت وسایل حمل ونقل، نزدیک 

بودن آن به مواد اولیه چندان الزامی نیست.
البته هنوز برخی از صنایع مانند صنایع ذوب فلزات به دلیل وزن سنگین مواد اولیۀ آن و صنایع 

غذایی به دلیل زود فاسد شدن مواد اولیه در نزدیکی معادن و مزارع ایجاد می گردد.
* انرژی: عنصر دیگری که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش اساسی دارد عبارت از انرژی 
است. قباًل یک تعداد از موسسات صنعتی در مکان های که به زغال سنگ یا آب جاری 
دسترسی داشتند، ایجاد می شدند مانند صنایع پارچه بافی در النکشایر و یورکشایر انگلستان. 
البته بعداً به تدریج جای زغال سنگ را که وزن زیاد داشت و ایجاب مصارف حمل و نقل 
بیشتر را می کرد، انرژی نفت وگاز گرفت. هم چنان انرژی برق که یکی از مهم ترین نوع 
انرژی است سهولت ها را در انتخاب محل مناسب برای صنایع به وجود آورد، زیرا انتقال 

آن تا کارخانه ها به مسافۀ دوردست امکان پذیر است.
* زمیــن: بــرای تأســیس یک 
کارخانه باید زمین وجود داشته 
اولیــه را  باشــد. کارخانه هــای 
معموالً در زمین های کم وسعت 
و مســطح مــی ســاختند امــا با 
انکشاف و بزرگ شدن کارخانه 
هــا و افزایش تعداد آن ها نیاز به 
زمین های وســیع و هموار بیشتر 

شد.
انتخاب محل یــک فابریکه  در 
بهتر اســت که از زمین های غیر 
قابل کشــت که معموالً ارزان تر 

است استفاده شود.
2ـ عوامـل بشـری: نیــروی 
کار، ســرمایه، بــازار فروش و 
تصویر از یک فابریکۀ گوشت.حمل و نقل عوامل بشری است  شکل89
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که در مکان یابی و انکشــاف صنایع مؤثر اند و به طور خالصه در مورد هریک آن بحث 
می نماییم:

 * نیروی کار: طبیعی است که نیروی کار یکی از عوامل مهم انکشاف صنعت و زمینۀ 
و  کارگران(  )تعداد  کمیت  جهت  از  یعنی  جهت  دو  از  و  می باشد  صنایع  برای  مناسب 
اهمیت  تعداد کارگران  اهمیت دارد. در گذشته،  )مهارت و تخصص(  از جهت کیفیت 
بیشتری داشت؛ اما امروز با ماشینی شدن صنایع نیاز به کارگران، روز به روز کم تر می شود  

مهارت و تخصص اهمیت بیشتری پیدا می کند.
* ســرمایه: برای ایجاد یک کارخانه باید ســرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین 
آالت، مواد اولیه، دســتمزد کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. در گذشته بیشتر 
افراد به طور شخصی برای ایجاد کارخانه اقدام می کردند. اما امروز بانک ها و دولت ها به 

افراد قرضه می دهند و سرمایۀ مورد نیاز آن ها را فراهم می کنند.
* بازار فروش: بازار فروش نیز برای فروش تولیدات صنعتی از عوامل مهم ایجاد و انکشاف 

صنایــع به حســاب می آید. 
مناطق مختلف از نظر اندازۀ 
امــوال،  قیمــت  عایــدات، 
حجم فروشــات و هم چنان 
تقاضا برای اجناس و اموال 
از یک دیگر تفاوت دارند. 
مــی  صنعتــی  کشــورهای 
بازارهای بیشتری  تا  کوشند 
برای فــروش تولیدات پیدا 
کننــد و منفعت بیشــتری را 
به دســت بیاورند. از همین 
جهــت اســت کــه مالکین 
صنایع جهت جلب و جذب 
بــه  مشــتریان و دسترســی 
تبلیغات  از  بازار های فروش 
و اعالنات گسترده تجارتی 

تصویر موتر سازی در شهر دترویت ایاالت متحدۀ امریکا. در این شهر کارخانه های بزرگ 
موتر سازی مانند فورد و جنرال نیز وجود دارد.
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استفاده می نمایند.
* حمل و نقل: تامین مــواد اولیه برای 
موسســات صنعتــی و رســاندن مواد 
تولیــد شــده به بــازار فــروش بدون 
راه هــای مواصالتی و وســایل حمل 
و نقــل ناممکن اســت و در ایجاد و 
انکشــاف صنایــع از ارزش خــاص 
برخوردار اســت. قسمی که قباًل نیز به 
آن اشاره شد انتخاب وسایل حمل و 
نقل وزن اموال، طول مســافه، ارزش، 

خسارۀ اموال و غیره ارتباط دارد.

                          فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ های مناسب تنظیم گردند و تحت رهنمایی معلم محترم شان دربارۀ 
آن عده از عوامل طبیعی و بشری که در انکشاف صنعت مؤثر اند بحث نمایند و نتیجۀ بحث 

خویش را در صنف ارایه نمایند.

                       سؤال ها
1ـ کدام عوامل طبیعی در انتخاب مکان یک فابریکه و انکشاف صنعتی تاثیر دارد؟ تأثیرات 

آن را با ارایه یک مثال توضیح نمایید.
2ـ نقش عوامل بشری مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش و حمل و نقل را در انکشاف 

صنایع توضیح نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف
در صورت امکان با مسؤول و یا مالک یک فابریکه، مصاحبه نمایید و دربارۀ سؤال های 

ذیل معلومات جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نموده آن را در صنف ارایه نمایید:
1ـ موقعیت فابریکه به اساس کدام عوامل تعیین کننده، انتخاب گردیده است؟
2ـ مواد اولیۀ آن در کجا تهیه می شود و انتقال آن چگونه صورت می گیرد.؟

3ـ سرمایه و نیروی کار آن چگونه فراهم گردیده است؟
4ـ اجناس تولید شده در کجا به فروش می رسد و تسهیالت حمل و نقل آن چگونه است؟
5ـ آیا از کار فابریکه تان راضی هستید؟ علل رضایت ویا  نارضایتی تانرا روشن سازید.

؟

تصویر وادی سیلیکان در کلیفورنیا که صنایع سبک بیشتر دارد. مانند صنایع برقی 
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	•تجارت جهانی و اهمیت آن 
	•تجارت جهانی یا بین المللی

- حجم مبادالت تجارتی 
- مناطق آزاد تجارتی و مفهوم آن 

- توزیع مناطق تجارتی
	•سازمان تجارت جهانی 

	•توریزم و اهمیت جهانی آن 
- مناطق و کشور های مهم توریستی در جهان

- انواع حمل و نقل 
- رقابت ها 

در این فصل مي خوانیم

 فصل هفتم 
تجارت و توریزم 
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از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند:
اهمیت تجارت جهانی را بدانند. •	

مسیر های مهم تجارت کاالها را در سطح جهان بشناسند. •	
مناطق آزاد تجاری را بشناسند. •	

با سازمان جهانی تجارت و کارکردهای آن آشنا  شوند. •	
سیاحت )توریزم( و اهمیت جهانی آن را بدانند. •	
مناطق وکشورهای مهم توریستی را بشناسند. •	
با روش های جذب توریست  آشنا  شوند. •	

حمل و نقل و وسایل مدرن آن را در سطح جهان بشناسند. •	

از شاگردان انتظار می رود که با خواندن این فصل به اهداف مهارتی زیر دست یابند:
اهمیت تجارت جهانی را بیان کنند. •	

بتوانند مسیرهای تجارت را در جهان مشخص کنند. •	
مناطق آزاد تجاری را معرفی کنند. •	

سازمان جهانی تجارت و کارکردهای آن را بیان کنند. •	
اهمیت اقتصادی سیاحت را بیان کنند. •	

مناطق و کشورهای مهم سیاحتی جهان را معرفی کنند. •	
روش های عمدۀ جذب توریست ها را توضیح دهند. •	

از نقشه های فصل، استفادۀ درست کنند. •	

اهداف عمومی فصل هفتم
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درس چهل و ششم
1،7 تجارت جهانی و اهمیت آن

شما به مفهوم تجارت در بخش افغانستان آشنا  شدید. قسمی که گفتیم تجارت عبارت از تبادلۀ 
اشیا و خدمات است که میان دو طرف )افراد، گروپ ها، ممالک( صورت می گیرد. در عصر 

حاضر معامالت تجارتی معموالً در مقابل پرداخت پول جریان دارد.
به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال حایز اهمیت است:

1ـ تقسیم مواد در جهان:   بعضی از ممالک مثل جاپان مواد خام بسیار کم دارد و باید آن را 
از دیگر کشورهای جهان وارد نمایند.

2ـ نزدیک بودن: مثاًل تجارت افغانستان زیادتر با ممالک نزدیک و همسایه صورت می گیرد.
3ـ قابلیت دسترسی: راه ها و مواصالت بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه می گردد. 
به طور مثال بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان انتقال اموال تجارتی بعد از 

سال 1995م  افزایش پیدا کرد.
4ـ درجۀ سطح انکشاف: بیشترین محصوالت تجارتی میان ممالک انکشاف یافته مبادله می گردند.
اموال و محصوالتی که در تجارت جهان نقش دارند معموالً به سه کتگوری تقسیم می شوند.
	 مواد اولیه: این یک نوع از محصوالت است که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز می گویند 

مانند پخته که در شکل آن را میب ینید.
	•مواد نیمه صنعتی: مواد اولیه که باالی آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر 

کرده مانند تکه که از پخته ساخته شده است.
	•محصول نهایی: مواد یا محصوالتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نموده مانند 

تجارت جهانی در بلند بردن سطح زنده گی مردم جهان چه نقشی دارد؟

چین به علت مزد کم کارگر و بازار بزرگ فروش توانسته است بسیاری نماینده گی های شرکت های بین المللی را به خود 
جلب کند. 
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دستمال های که از تکه ساخته شده و در شکل آن را می بینید.
چون در قرن بیست ویکم انتقال اموال و محصوالت بیش از پیش ساده تر و ارزان تر صورت 
می گیرد، تجارت میان ممالک مختلف جهان نیز اهمیت بیشتر را کسب نموده که این در ذات 

خود یک شکل مهم جهانی شدن یا )Globalization( گلوبالیزیشن می باشد.
جهانی شدن یا گلوبالیزیشن باعث پیشرفت تجارت جهانی و هم چنان سبب ازدیاد جریان  ترانسپورت 
و حمل و نقل از طرف آسیا به طرف اروپا گردیده. در سال های اخیر تجارت جهانی بسیار فعال 

شده، به خصوص تجارت میان آسیا و جهان غرب بسیار انکشاف یافته است.
قسمی که در شکل نیز می بینید تجارت آسیا در آینده نیز با جهان غرب بسیار زیاد خواهد شد. 
چون مزد کارگران فعاًل در آسیا به نسبت اروپا بسیار کم است از همین سبب نماینده گی ها 
و شعبات اکثر شرکت های اروپایی در ممالک آسیایی فعالیت می نمایند و محصوالت صنعتی 
شده از آسیا به جهان غرب به خصوص اروپا سرازیر می شوند. اروپای شرقی نیز در حالت رشد 
اقتصادی و تجارتی می باشد و صادرات زیادی را از کشورهای آسیا جلب خواهد کرد. باوجود 
آن که تجارت جهانی باعث رفع نیازمندی های مردم و پیشرفت اقتصادی ممالک می گردد و در 
بلند بردن سطح زنده گی مردم از اهمیت خاص برخوردار است، اما سبب مشکالت نیز می گردد.
یکی از این مشکالت آلوده ساختن محیط زیست توسط ترانسپورت است. ازدیاد ترانسپورت 
به طور روز افزون محیط زیست را متأثر می سازد. سبب تغییر اقلیم، تراکم و ازدحام ترافیک 

و باعث ایجاد صداها و آواز های دلخراش می گردد.
به هر صورت گفته می توانیم که تجارت در تقویۀ اقتصاد افراد و جوامع بسیار ارزنده است و 
یکی  از ارکان بسیار مهم سکتور سومی یا خدمات می باشد. در جهان امروز ممالکی که نفوس 

بیشتر آن در شغل خدمات مصروف اند، دارای سطح زنده گی بلند نیز هستند.
 

                         فعالیت داخل صنف
با معلم تان  متن درس و تصویر  را خاموشانه مطالعه نمایید و نقاط مشکل را غرض توضیح 

مطرح کنید.

                          سؤال ها
1ـ جهانی شدن یا گلوبالیزیشن با تجارت چه رابطه دارد توضیح نمایید.؟

2ـ اهمیت تجارت جهانی را در چه می بینید.؟
3ـ به نظر تان کدام ممالک بیشتر در تجارت جهانی سهم دارند.؟

                         فعالیت خارج از صنف
یک صفحه یی  مقالۀ  یک  مختلف  منابع  از  استفاده  با  آن  اهمیت  و  جهانی  تجارت  بارۀ  در 

بنویسید.

؟
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درس چهل و  هفتم

2.7 تجارت جهانی یا بین المللی
الف. حجم مبادالت تجارتی

نقل می گردد.  مبادله و حمل و  یافته  انکشاف  بیشترین محصوالت تجارتی میان ممالک 
می گویند به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشد به همان اندازه نقش آن 

در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع تر است.
قسمی که در شکل فوق می بینید )20( فیصد ممالک ثروتمند جهان )75( فیصد عایدات 
جهان، )85( فیصد صادرات  و )75( فیصد لین تیلفون را دارا می باشند. در حالی که 20 
فیصد ممالک فقیر جهان تنها یک فیصد عایدات جهان، یک فیصد صادرات جهان و 1.5 
فیصد لین تیلیفون را در اختیار خود دارند. کشورهای فقیر جهان قباًل تنها از صادرات مواد 
یا کاماًل صنعتی  نهایی  ثروتمند محصوالت  به دست می آوردند و کشورهای  پول  خام، 
شده را به فروش می رسانند که این کار به نقص ممالک فقیر بوده زیرا از فروش مواد خام  
میکوشند که  نیز  انکشاف  روبه  ممالک  در حال حاضر  به دست می آید.  بسیار کم  پول 
تعداد محصوالت صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از ممالک روبه انکشاف 
محصوالت صنعتی؛ مانند: لباس، وسایل برقی وغیره را صادر نمایند. هم چنان ممالک روبه 
انکشاف تالش می ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و بعداً آن را 

صادر کنند.

به نقشه ها و اشکال درس توجه کنید.
کدام ممالک و مناطق جهان در تجارت بین المللی سهم بیشتر دارند؟

II نقشۀ کار مشترک

نام )مخفف( - سال تأسیس
بازار مشترک امریکای مرکزی )CACM(- 1960م

سازمان برای رشد و کار مشترک اقتصادی )OECD( -1961م
سازمان برای کار مشترک اقتصادی )ECO( - 1985م
جامعۀ اقتصادی افریقای غربی )ECOWAS( - 1975م
جامعۀ انکشافی افریقای جنوبی )SADC( - 1979م

 )LAIA( اتحادیۀ همکاری امریکای التین
-1980م

کار مشترک اقتصادی آسیا-پاسفیک 
)APEC( 1989م

خط جدی

خط استوا

خط سرطان
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سهم 20 فیصد کشور های 
فقیر ...

سهم 20 فیصد کشور های 
ثروتمند ...

... در اقتصاد جهان

... در صادرات جهان

... لین های تیلفون

شکل: سهم کشور های ثروتمند و فقیر در اقتصاد جهان، صادرات جهان و 
لین تیلفون
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بازار کنف در بنگله دیش شکل95

شکل96
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                        فعالیت داخل صنف

و  نمایند  مطالعه  دقت  به  را  درس  نقشۀ  گردند؛  تقسیم  مناسب  گروپ های  به  شاگردان 
فعالیت های ذیل را انجام دهند:

1ـ در تولید و تجارت برنج کدام دو منطقۀ جهان بیشتر سهم دارند و تولید مجموعی برنج 
در این دو منطقه در سال 2005 میالدی به چند میلیون تن می رسیند؟

2ـ کدام دو منطقه در سال 2005 میالدی تولیدات مساوی و برابر گندم داشتند وتجارت 
آن از طریق راه های آبی میان کدام مناطق صورت گرفته است.؟

چقدر  آن  مقدار  و  داشتند  ماهی  محصوالت  بیشترین  سال  همین  در  منطقه  دو  کدام  3ـ 
بود.؟

4ـ به نظرتان کدام قارۀ جهان از نگاه تولیدات مواد خوراکه، فقیر ترین قارۀ جهان به حساب 
می آید و علت آن چه خواهد بود؟

                         سؤال ها

1ـ کشورهای فقیر و یا روبه انکشاف جهان قباًل بیشتر چگونه مواد و محصوالت را صادر 
می کردند؟

2ـ به نظر تان کدام ممالک ثروتمند جهان در تجارت، سهم زیاد دارند؟
3ـ صادرات کدام نوع از محصوالت، مفاد بیشتر دارد؟ مواد خام و یا مواد صنعتی شده  

توضیح نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف

متن و نقشه های این درس را مطالعه نمایید، نکات مهم آن را حفظ نموده و اگر مشکالت 
و سؤال داشته باشید آن را در درس بعدی با معلم تان مطرح نمایید. 
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درس چهل و هشتم
ب. مناطق آزاد تجارتی و مفهوم آن  

در نقشه های I و II )کار مشترک( کدام سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی به مشاهد می رسد؟

ممالک و مناطقی که در آن تجارت آزاد صورت می گیرد و سیاست تجارتی بازار آزاد را در 
پیش گرفته اند، مفهوم مناطق آزاد تجارتی را افاده می کند. اما در حقیقت تجارت آزاد، تجارت 
و داد و ستد است که بدون هرگونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها معموالً 
به طور آزاد انجام می شود. ولی تجارت بین المللی دچار محدودیت هایی مانند مالیات گمرکی، 

مقررات سرحدی وغیره می شود.
نظریۀ تجارت آزاد به این اصل استوار است که مقررات سیاسی وغیر طبیعی تجارت و داد و ستد 
بین مناطق مختلف جهان را محدود نکند، رقابت آزاد و جود داشته باشد و هر منطقه یا ناحیه در 
تهیۀ آن کاال و اموال تخصص پیدا کند که بتواند آن را ارزان تر و بهتر از سایر مناطق تهیه کند و به 
این ترتیب یک نوع تقسیم و یا انتخاب طبیعی مناطق تولید به وجود می آید و مصرف کننده گان 

می توانند کاالهای  مورد نیاز خود را ارزان تر و بهتر به دست بیاورند.
اما کشورهای جهان به خاطر حمایۀ صنایع ملی و تولیدات داخلی خویش سیاست تجارتی، مالی 

و گمرکی خاص خود را دارند.
در بعضی از مناطق جهان مانند اتحادیۀ اروپا تجارت میان اعضای این اتحادیه بدون محدودیت های 

گمرکی و سرحدی صورت می گیرد.
ج. توزیع مناطق تجارتی

قســمی که قباًل نیز تذکر به عمل آمد در قرن بیســتم حمل و نقل اموال تجارتی آســان تر و 
ارزان تر گردید، هم چنان بعضی از ممالک جهان در سازمان ها و اتحادیه های تجارتی کار 
مشــترک را انجام می دهند و موانع راکه در راه رشــد تجارت وجود دارد از بین می برند. 
تجارت در تمام جهان اهمیت زیاد را کســب می کند و تقریباً همۀ نقاط جهان در تجارت 

نام )مختصر( - سال تأسیس - 1985
اتحادیۀ اروپا )E4( - 1957م
)E4( دارای روابط بها( ACP کشور های
1960 -  )QPEC( سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت
1985 - )SAARC(  اتحادیۀ آسیای جنوبی برای همکاری منطقوی
1989 - ) 4AM( اتحادیۀ مغرب عربی
 1994 -)NAFTA( موافقتنامۀ تجارت آزاد امریکایی شمالی

G8 کشور های

)I( نقشۀ کار مشترک شکل97
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اما سهم یک  سهیم می گردند. 
تعــداد از ممالــک جهــان در 
تجارت بین المللی بیشــتر است 
که از آن جمله ممالک اروپای 
شــمالی،  امریــکای  غربــی، 
شــرق و جنوب شــرق آســیا، 
کشورهای خلیج فارس، اتحاد 
اروپای شرقی  شوروی سابق و 
قابل تذکر انــد که بزرگترین و 
مهم ترین مناطق تجارتی جهان 

را تشکیل می دهند.

                
               فعالیت داخل صنف

نمایند،  مطالعه  را  تجارتی  ترافیک  نقشه  گردند،  تنظیم  مناسب  گروپ های  به  شاگردان 
وظایف زیر را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را با هم صنفان خود در میان گذارند.

1ـ در نقشه، چند منطقۀ مهم تجارتی را می بینید نام های آن را فهرست کنید.
2ـ در کدام مناطق در سال 2003 م بیشترین رقم ترافیک تجارتی دیده می شود و به چند 

میلیارد یورو می رسد.؟
 3ـ بین کدام مناطق بیشترین اموال تجارتی در همین سال حمل و نقل گردیده و ارزش 

مجموعی آن تقریباً به چند میلیارد یورو می رسد.؟
نموده  مقایسه  بین المللی  تجارت  در  را  افریقایی  کشورهای  و  خلیج  کشورهای  سهم  4ـ 

تفاوت آن را واضح سازید.؟

                       سؤال ها
1ـ نام چند منطقۀ مهم تجارتی را بگویید.؟

2ـ میان کدام مناطق جهان بیشترین مقدار اموال تجارتی حمل و نقل می گردد.؟
3ـ چرا مناطق پیشرفتۀ جهان در تجارت بین المللی نقش مهم را ایفا می نمایند؟

    
                          فعالیت خارج از صنف

اتحادیه های  و  سازمان ها  نمایید،  مطالعه  را  درس  این     II و   I )کارمشترک(  نقشه های 
اقتصادی را با ممالک آن فهرست کنید و هم چنان بنویسید که افغانستان عضو کدام سازمان 

اقتصادی می باشد.

؟

آسیای جنوبی 
شرقی 2116

امریکای شمالی
1173

اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق
236

اروپای غربی
3572

ممالک خلیج
346

افریقا
206

امریکای جنوبی
245

ارقام مجموعی ترافیک تجارتی به 
میلیارد یورو )2003 میالدی(

جریان تجارتی بین مناطق به 
میلیارد یورو

در داخل زون خویش
با سایر مناطق

سهم در ترافیک تجارتی

10
50
100
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500

4000
2000
1000500
200
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درس  چهل و نهم 
د ـ سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی )WTO  World Trade Organization ( در اول جنوری سال 
1995م.  تأسیس و د فتر مرکزی آن در ژنیو موقعیت دارد. قبل از ایجاد سازمان تجارت جهانی 
)WTO( ، توافق نامۀ دیگر وجود  داشت به نام توافقنامۀ عمومی تجارتی و تعرفـــه های گمرکی
)General Agreement on Tariffs and Trade GATT( که در سال 1947 م 
در ژنیو توسط 23 عضو امضا شده بود و بعداً سازمان تجارت جهانی جای آن را گرفت.

وظایف سازمان تجارت جهانی عبارت است از: انکشاف دادن تجارت جهانی، حل نمودن 
معضالت تجارتی و از بین بردن موانع تجارتی. این سازمان با داشتن 149 عضو و 30 عضو 
افتخاری توانسته است در سال 2002 م از 95% تجارت جهانی نماینده گی کند. سازمان 
تجارت جهانی بیست ماه بعد از تأسیس آن 122 عضو داشت که در سال 2007 م تعداد 

اعضای آن به 150 کشور رسید.
مفکورۀ اساسی سازمان تجارت جهانی این است که تجارت جهانی یگانه راه بهتر و سریع 

پیشرفت و آبادی جهان است و باید تمام موانع از راه تجارت جهانی برداشته شوند.
در سازمان تجارت جهانی نه تنها در رابطه به تجارت اموال و اشیا مذاکرات و توافقات 
صورت می گیرد؛ بلکه به ارتباط خدمات تجارتی و غیره حقوق ملکیتی نیز می تواند مباحثه 

و موافقه صورت گیرد. 

چرا جهانیان برای تأسیس سازمان تجارت جهانی ضرورت احساس کردند؟
)WTO( سازمان تجارت جهانی

اعضا جلب ممالک غرض همکاری و شمولیت در سازمان
)تأسیس در اول جنوری 1995(

عضویت در سازمان از زمان تأسیس آن
بعداً عضو شدند

مذاکرات فعال در 2005 م
نه بودن مذاکرات فعال در 2003 و 2004
مذاکرات برای مدت زمان بیشتر از 3 سال و یا 
عدم موجودیت مذاکرات
باید مذاکرات آغاز گردد

عدم موجودیت همکاری 
)WTO( رسمی با
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در ساختار داخلی سازمان تجارت جهانی، اعضای این سازمان برای آزادی و سهولت های 
تجارت جهانی تصمیم می گیرند که باید باالی همه اعضا یکسان تطبیق گردد.

در پهلوی دفتر مرکزی این سازمان که در ژنیو موقعیت دارد، شورای دیگری به نام شورای 
عمومی )General Council( که از سفرا و نماینده گان ممالک عضو تشکیل گردیده 
 ،)Goods Council( فعالیت دارد. عالوه بر آن چند گروپ کاری نیز مانند شورای اموال
 Intellectual( و شورای ملکیت های علمی )Services Council(  شورای خدمات
برای کنفرانس  Property Council( همیشه در فعالیت و مذاکرات هستند و معموالً 

وزرای این سازمان که در هر دو سال یک مرتبه دایر می گردد آماده گی می گیرند.
انتقادات هم باالی سازمان تجارت جهانی وجود دارد و آن این که در بعضی موارد فیصله 
ها به نفع همه اعضا نمی باشد. به خصوص کشورهای روبه انکشاف به مشکل می توانند برای 

فروش اموال شان در بازارهای کشورهای پیشرفتۀ غربی امکانات فراهم نمایند.

                       فعالیت داخل صنف
 نقشۀ سازمان تجارت جهانی را مطالعه نموده سؤال های ذیل را جواب دهید:

1ـ کدام ممالک براعظم آسیا هم زمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی عضویت آن را 
داشتند.

2ـ افغانستان و سه مملکت دیگر را که به رنگ زرد نشان داده شده نام گرفته، موقف شان را 
بیان نمایید.

                          سؤال ها 
 1ـ سازمان تجارت جهانی چه وقت تأسیس گردید و دفتر مرکزی آن در کجا موقعیت دارد؟

2ـ وظایف عمدۀ سازمان تجارت جهانی را توضیح نمایید؟
3ـ جهات مثبت و منفی سازمان تجارت جهانی را توضیح نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف
آیا افغانستان در این اواخر عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب نموده و یاخیر؟ اگر 

کسب نموده چه وقت و به کدام شرایط؟
در این باره معلومات  جمع آوری نموده و در صنف ارایه نمایید.
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درس پنجاه ام
توریزم و اهمیت جهانی آن

تمام فعالیت های که مردم در اوقات فراغت به آن مشغول می شوند و آن ها حد اقل یک شبانه 
این  به  افاده می کند.  روز  و حد اکثر یکسال را خارج از خانه به سرمی برند، مفهوم توریزم را 
اساس توریست شخصی است که به کشور یا شهری غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی 
که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یکسال نباشد سفر کند و قصد او در اوقات فراغت از سفر 

تفریح، استراحت، ورزش، فعالیت های مذهبی و غیره باشد.
امروز درجهان توریزم به یک صنعت مهم تبدیل شده و تقریباً در هر پانزده نفر یک نفر در سکتور 
نمودن  سپری  خاطر  به  جهان  در  نفر    میلیون   700 حدود  ساالنه  هم چنان  می کند.  کار  توریزم 
رخصتی شان به ممالک خارجی سفر می کنند. در این اواخر مردم جهان، به خصوص مردم ممالک 
پیشرفته بیشتر از پیش به سیاحت می پردازند و هم چنان به مناطق دور افتادۀ جهان سفر می کنند، 
که علل آن داشتن دارایی زیاد، بهترشدن وسایل اساسی زنده گی و تفریح ، پیشرفت وسایل حمل 

و نقل و مواصالت است.

 به نقشۀ توریستی جهان نگاه کنید و بگویید که کدام کشور در سال 2002میالدی بیشترین 
عواید را از توریزم به دست آورده بود؟

کانادا 12.1

عایدات از منبع توریزم به 
میلیارد دالر امریکایی

10 میلیارد دالر

تعداد توریست های 
بین المللی در سال 
2000م به میلیون

10-1
25-10
50-25
50
77

مناطق مهم جذب توریست ها در جهان و عایدات به دست آمده از آن در سال 2002 میالدی به میلیارد دالر امریکایی
ایاالت متحدۀ امریکا 64.5 فرانسه 17.7 سویس 6.2 ایتالیا 15.7 چین 13.1 تایوان 6.4 جاپان 31.9

انگلستان 36.3
بلجیم و لوکسمبورگ

10.2 هالند 12.2 سویدن 8 آلمان 47.8 اطریش 9.3 کوریا 6.2

شکل100
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و  باشند  برخوردار  از جذابیت خاص  باید  میروند  جا  به خصوص  آن  به  توریست ها  مناطقی که 
خواسته های توریست ها را رفع نمایند. به این اساس اکثریتی کشورهای جهان سعی می کنند تا 

امکانات الزم جهت رشد و توسعۀ توریزم و جهانگردی را در کشور خود فراهم نمایند.
توریزم عموماً دارای اهمیت اقتصادی و کلتوری می باشد. اهمیت اقتصادی آن در این است که 
توریزم می تواند از دو راه رشد و توسعۀ اقتصادی ممالک به خصوص ممالک روبه انکشاف را 

کمک کند: 
ـ افزایش عایدات: زمانی که توریست ها وسیاحین به یک کشوری سفر می کنند مجبور هستند 
و  تفریحی  جاهای  ترانسپورت،  مهمانخانه،  و  هوتل  در  اقامت  غذا،  برای صرف  کشور  آن  در 
دیدنی؛ مانند پارک ها، موزیم ها وغیره اماکن تاریخی و دیدنی و هم چنان به خاطر خرید تحایف، 

وسایل و لوازم پول بپردازند. که بدون شک در اقتصاد همان کشور نقش عمده دارد.
ـ مساعد ساختن زمینۀ کار و شغل:

برای توسعۀ توریزم و جلب سیاحین در یک کشور باید امکانات بهتر چون اقامت گاه ها 
)هوتل ها، مهمانخانه ها وغیره( وسایل و تأسیسات زنده گی و سپورت، وسایل نقلیه و دیگر 

امکانات فراهم گردد.
این بخش ها کار  باید در تمام  نمایند  به خاطر این که دولت ها امکانات متذکره را فراهم 

صورت گیرد که طبعاً سبب ایجاد شغل و زمینۀ کار در این بخش ها می شود.

     فعالیت داخل صنف
شاگردان در چهار گروپ تنظیم شوند. گروپ اول نقشۀ توریستی جهان را مطالعه نموده 
و نام های چهار کشور قارۀ امریکا را با تعداد توریست های بین المللی و عواید ساالنه آن 
قارۀ آسیا، گروپ  را در  بنویسند. گروپ دوم، چهار مملکت  و  تعیین  نقشه  از روی    را 
با  افریقا و گروپ چهارم، چهارمملکت  را در قارۀ اروپا  سوم چهار مملکت را در قارۀ 
مشخصاتی که در باال ذکر شده، فهرست و بنویسند و هر گروپ نتیجۀ کار خویش را در 

صنف ارایه نمایند.
                        سؤال ها

به مناطق دور دست سفر توریستی  امروز در جهان مردم  1ـ کدام عوامل سبب شده که 
می نمایند و تعداد آن ها از سابق بیشتر شده است؟

2ـ اهمیت اقتصادی توریزم جهانی را توضیح نمایید.؟
3ـ اهمیت فرهنگی توریزم را توضیح نمایید.؟

                        فعالیت خارج از صنف
با استفاده از انترنت و کتابخانه، جهات مثبت و منفی توریزم بین المللی را در یک صفحه بنویسید.

؟
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 درس پنجاه و یکم 
الف: مناطق و کشورهای مهم توریستی جهان

توریست به کشور و یا منطقه یی سفر می کند که در آن جا چیزی وجود داشته باشد که 
برای جذب  یکسان  ممالک شرایط  و  مناطق  تمام  ندارد. چون  منطقۀ خودش وجود  در 
توریست ها ندارند و از امکانات متنوع برخوردار هستند، از همین جهت است که ممالک 

و مناطق کمبودیهای یک دیگر را پر کرده سبب جذب توریست ها می شوند.
اروپا و  از  زیاد سفر می کنند عبارت اند  تعداد  به  توریست ها  به آنجا  تاکنون  مناطقی که 

امریکای شمالی.
فاصله در تعیین موقعیت منطقۀ توریستی برای یک توریست اهمیت زیاد دارد. به همان 
اندازۀ که موقعیت منطقۀ توریستی دورتر باشد به همان پیمانه آن جا توریست ها کمتر سفر 

می کنند. 
اکثریت توریست ها از ممالک پیشرفته اند و به ممالک پیشرفته نیز سفر می کنند. توریزم در 

ممالک روبه انکشاف نیز درحالت شگوفایی است که عوامل ذیل بر آن تاثیر دارند:
1ـ رشد و توسعۀ حمل ونقل.

2ـ ممالک روبه انکشاف در اکثریت موارد برای توریست ها جالب اند؛ زیرا که از طبیعت 
و هوای خوب برخوردار اند و هم چنان یک توریست می تواند معموالً به مصرف کم در 

آن جا روزهای شان را سپری نمایند. 

به نقشه نگاه کنید. مناطق وممالک مهم توریستی در جهان کدام اند؟          

نمای از شهر پاریس که برای توریست های جهان از لحاظ کلتوری ارزش خاص دارد.  شکل101
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3ـ ممالک روبه انکشاف تالش می ورزند که به خاطر تقویۀ اقتصاد مملکت شان ساحات 
توریستی را رونق بخشند و توریست ها را جذب کنند.

می شود  دیده   شدید،  آشنا  آن  به  قبلی  درس  در  که  توریستی جهان  نقشۀ  در  قسمی که 
که مناطق توریستی جهان بسیار زیاد، متنوع و پراگنده است که این جا با بعضی مناطق و 

ممالک مهم توریستی جهان آشنا  می شوید:
• اروپا: 

اروپای مرکزی، جنوبی وجنوب غربی به شمول حوزۀ مدیترانه یکی از مهم ترین مناطق 
به  توریزم  راه  از  را  زیادی  بسیار  عواید  ساالنه  منطقه  این  ممالک  است.  توریستی جهان 
دست می آورند. آب وهوای دلپذیر و سواحل آفتابی مدیترانه در تابستان زمینۀ خوب را 
برای انواع تفریحات و ورزش های مانند آب بازی، مسابقات راننده گی موتر و اسب سواری 
میسر می سازد. هم چنان شهرهای بزرگ تاریخی مانند پاریس، لندن، روم، مادرید و بعضی 
نمایشگاه های  تیاتر ها،  سینماها،  داشتن  با  اروپایی  ممالک  غیره  و  هالند  آلمان،  شهرهای 
هنری، موزیم ها، آبدات تاریخی و جشنواره های موسیقی، پارک های دلچسپ به خصوص 

در تابستان توریست های فراوانی را از سراسر جهان جلب می کنند.
کشــورهای اتریش و ســویس به علت ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی برای ورزش های 

تصویری از توریست ها و سهولت ها برای آن ها، در یک ساحل شکل 102
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زمســتانی در سلسله کوه های آلپ 
از مهم ترین مراکز توریزم زمستانی 

اروپا به شمار می روند.
 

• آسـیا: این قــاره که در حقیقت 
مهــد تمــدن هــا و ادیــان بزرگ 
جهان اســت از مناطق بسیار خوب 
توریستی جهان برخوردار است.

شــرق میانه یکــی از بزرگ ترین 
ساحات توریستی مذهبی در جهان 

می باشد. 
مکه معظمه در هنگام ادای مراسم 
حج بیشــترین زیــارت کننده گان 
و حجــاج جهان را بــه خود جلب 

می کند.
هم چنــان چین، اندونزیــا، ترکیه، 
هند و بعضی کشــورهای دیگر نیز 
با داشتن ســاحات متنوع توریستی 
ســبب جلب توریســت های جهان 

می شوند.
افغانستان که دارای آثار ارزشمند 
فرهنگی، آبدات تاریخی و مذهبی 

و ساحات بسیار خوب طبیعی است توریست های جهان قبل ازسال های جنگ از وطن ما 
بازدید میکردند که شما دربارۀ آن در دروس قبلی به طور مفصل معلومات حاصل نموده 

اید.
• امریکاي شمالی: ایاالت متحدۀ امریکا و کانادا با داشتن انواع مناظر طبیعی، پارک های 
ملی، باغ های وحش، موزیم ها و مراکز فرهنگی  برای سیاحین و جهانگردان از جمله مراکز 

مهم توریستی به حساب می آید.
در این اواخر مکسیکو و بعضی از کشورهای دیگر امریکای مرکزی و جنوبی با داشتن 
توریست ها  جذب  سبب  فرهنگی  مراکز  و  آفتابی  گرم  سواحل  ملی،  طبیعی  پارک های 

می شوند.

گروه کوچک از توریست ها در یک ساحۀ کوهستانی ACKUشکل 103



  178

که  دارد  وجود  توریستی  مهم  ممالک  و  مناطق  نیز  افریقا  قارۀ  در  که  است  تذکر  قابل 
از  هم چنان  و  می باشد  تاریخی  مهم  اثار  دارای  که  مصر  کشور  از  می توانیم  آن جمله  از 

کشورهای مانند کینیا، افریقای جنوبی و مراکش نام ببریم.

                       فعالیت داخل صنف

شاگردان به چهار گروپ تقسیم شوند و با استفاده از تصاویر، نقشه و متن درس فعالیت های 
ذیل را انجام دهند و نتیجۀ فعالیت خویش را در صنف ارایه نمایند:
ـ گروپ اول مناطق و ممالک مهم توریستی جهان را فهرست کنند.

ـ گروپ دوم مناطقی که سواحل گرم و آفتابی دارند و سبب جذب توریست ها می شوند 
نام بگیرند .

برای ورزش های  نام های ممالک و مناطقی که  سبب جذب توریست ها  ـ گروپ سوم 
زمستانی می شوند بنویسند.

تاریخی دارند و سبب  نام شهرهای مهم جهان را که ارزش فرهنگی و  ـ گروپ چهارم 
جذب توریست ها می شوند بنویسند .

                        سؤال ها

	•جمالت زیر را با کلمات مناسب در کتابچه های تان تکمیل نمایید:
1ـ  امکانات خدماتی و رفاهی خوب برای ورزش های زمستانی در کوه های  )                ( 

و در کشورهای )              ( و )                ( مساعد گردیده است.
2ـ )                 ( یکی از بزرگترین ساحات توریستی مذهبی در جهان است.

3ـ اکثریت توریست ها از ممالک )              ( اند و به ممالک )          ( سفر می کنند.
4ـ عواملی که سبب شگوفایی توریزم در ممالک روبه انکشاف می گردند عبارت از )      ( 

 )                     ( و )                     ( می باشند.
 

                        فعالیت خارج از صنف

تصویر  یک  اقارب؛  و  دوستان  مسافرتی،  شرکت های  روزنامه ها،  مجالت،  از  استفاده  با 
جالب توریستی و یا ساحه توریستی را به دست آورید و در مورد آن در درس بعدی به 

هم صنفان تان معلومات دهید.
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درس پنجاه و دوم
ب. منابع جذب توریزم  

و  فرهنگی  طبیعی،  منابع  از:  عبارت اند  می شوند  جهان  در  توریست ها  جذب  سبب  که  منابعی 
تاریخی که بطور مختصر آن را معرفی می نماییم:

جذب  سبب  که  دارند  طبیعی  خوب  بسیار  ساحات  جهان  مناطق  بعضی   : طبیعی  منابع  1ـ 
توریست ها می شوند. سواحل دریاها، جهیل ها، بحیره ها و اقیانوس ها در اروپای جنوبی، جنوب 
جملۀ  از  تابستان  ایام  در  آسترالیا  و  شرقی  جنوب  آسیای  جنوبی،  و  مرکزی  امریکای  غربی، 

جاذبه های طبیعی توریست ها به شمار می آیند.
مناطق کوهستانی به خصوص کوه هایی که امکانات ورزش و بازی های زمستانی در آن جا فراهم 
گردیده مانندکوه های آلپ در اتریش و سویس ساحات طبیعی دیگری توریستی را تشکیل می دهند.

هم چنان پارک های طبیعی نیز در افریقا، امریکا، وغیره مناطق جهان، برای توریست ها از جذابیت 
خاص برخوردار اند.

2ـ منابع کلتوری و تاریخی: شهر ها و مناطق تاریخی و کلتوری که دارای آبدات، مجسمه 
مانند  می شوند  توریست های جهان  فرهنگی اند سبب جذب  مراکز  و  نمایشگاها  ها،  موزیم  ها، 

شهرهای مشهور اروپا، امریکا، آسیا و افریقا.
از اماکن مقدس مذهبی؛ مانند: مکه معظمه نیز همه ساله زایرین سرتاسر جهان غرض ادای مراسم 
مذهبی شان بازدید می نمایند و هم چنان زیارت گاه هایی که در بعضی ممالک جهان وجود دارند 

سبب جذب سیاحین و زایرین می گردند.
ج .سازمان جهانی توریزم

سازمان جهانی توریزم The World Tourism Organization که در چوکات سازمان 
ملل متحد فعالیت می نماید، یک سازمان خاص است که مسایل بین المللی را در عرصۀ توریزم 

حل و فصل می نمایید.
اولین مجلس عمومی سازمان جهانی توریزم به دعوت کشور هسپانیه در ماه می سال 1975 م . در 

توریزم کلتوری در هسپانیهکدام منابع سبب جذب توریست ها می گردند؟ شکل104

ACKU



  180

شهر مادرید آن کشور دایر گردید و روبرت لوناتی Robert Lonatie را به حیث نخستین رئیس 
آن سازمان انتخاب کرد. قابل ذکر است که قبل از سازمان جهانی توریزم سازمان ها و اتحادیه های 

دیگری در عرصۀ توریزم فعالیت می کرد که باالخره این سازمان جای گزین آن گردید.
در حال حاضر 161 کشور و مناطق جهان عضویت سازمان جهانی توریزم را دارا می باشد و در حدود 
390 مراکز ساحه یی دارند. هم چنان این سازمان دارای شش کمیسیون منطقه یی می باشد که در 

افریقا، امریکا، آسیای شرقی و پاسفیک، اروپا، شرق میانه و آسیای جنوبی فعالیت می نمایند.
مجلس عمومی سازمان جهانی توریزم بعد از هر دو سال دایر می گردد و رئیس آن بعد از چهار 
فرانسوی،  انگلیسی،  عربی،  از  عبارت  متذکره  سازمان  رسمی  لسان های  می گردد.  انتخاب  سال 

روسی و هسپانوی می باشد.
افغانستان در سال 1975 م. عضویت سازمان جهانی توریزم را کسب نموده است.

                          فعالیت داخل صنف
دو  دربارۀ  شان  محترم  معلم  رهنمای  تحت  و  گردند  تنظیم  مناسب  گروپ های  در  شاگردان   
موضوع )منابع جذب توریزم و سازمان جهانی توریزم( بحث نمایند و نتیجۀ بحث خویش را در 

صنف ارایه نمایند.
                           سؤال ها

ـ سؤال های زیر را اگر صحیح است به حرف )ص( و اگر غلط است به حرف )غ( در کتابچه هایتان 
نشانی کنید:

1ـ کشورهای اروپای جنوبی و جنوب غرب در ایام تابستان با استفاده از سواحل گرم آفتابی بحیرۀ 
مدیترانه تعداد زیادی از توریست ها را به سوی خود می کشاند. )       (

2ـ کشورهای سویس و اطریش در ایام زمستان زمینۀ خوب را برای کسانیکه عالقمند بازیهای 
سکی در کوه های آلپ اند مساعد نموده است. )        (

ـ پارک های طبیعی از جملۀ منابع فرهنگی و تاریخی جذب توریست ها به شمار می ایند. )     ( 3
افغانستان منابع خوب طبیعی و کلتوری ندارد، تاکنون نه توانسته است تعداد  4ـ به دلیل این که 

زیادی از توریست های جهان را جذب نمایند. )       (
5ـ از جملۀ شش کمیسیون منطقه یی  سازمان جهانی توریزم، سه کمیسیون آن در براعظم آسیا 

فعالیت می  نمایند. )        (

                          فعالیت خارج از صنف
دروس مربوط توریزم را در بخش افغانستان و جهان مطالعه نموده با استفاده از متن، تصاویر و 

نقشه های درس سؤال های زیر را جواب دهید:
1ـ مردم جهان چرا به سیاحت و توریزم می پردازند؟

2ـ پنج مملکت جهان را به ترتیب  نام ببرید که بیشترین عواید را از توریزم به دست می آورند.
3ـ مناطق مهم توریستی جهان را نام ببرید.
4ـ جهات مثبت و منفی توریزم کدام اند؟

ـ سه منبع طبیعی و سه منبع کلتوری را نام ببرید که در افغانستان سبب جذب توریست ها خواهند شد؟ 5

؟
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درس پنجاه و سوم 
4.7 حمل و نقل جهانی و اهمیت آن

انتقال اموال، مردم، انرژی و معلومات را حمل و نقل می گویند.
تبادلۀ معلومات میان دو ساحه را ارتباطات یا Communication می گویند. اگر تنها 
 Transport انتقال اموال یا اشیا و انرژی مطرح باشد در آن صورت آن را ترانسپورت
می گوییم. وسایط نقلیه که مردم را با ساحات نزدیک میرسانند در حقیقت وسایط نقلیه 

سفری اشخاص نامیده می شوند.
آیا شما به نقش انتقال اموال و اشیا در زنده گی تان توجه کرده اید؟

پیش از این که یک جنس تاخانۀ تان برسد باید حمل و نقل زیاد صورت گیرد. به طور مثال 
اگر یک بوتل یا قطی روغن را در نظر گیریم، نباتی که از آن روغن ساخته می شود باهمه 

اصطالح حمل و نقل چه مفهومی دارد؟

بندر بزرگ بحری روتردام در کشور هالند ACKUشکل105
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ملحقات شان، موادی که از آن قطی و یا بوتل روغن ساخته می شود همه و همه از نقاط 
مختلف و دوردست انتقال شده و باالخره که روغن و قطی آن تهیه شده اول باید تا مغازۀ 

فروش و بعداً باید تاخانۀ تان برسد که طبعاً ایجاب حمل و نقل زیاد را می کنند. 
به این اساس گفته می توانیم که حمل و نقل در رفع ضروریات جوامع بشری نقش اساسی 

داشته و اهمیت زیاد دارد.
قابل یاد آوری است که حمل و نقل در همه ممالک جهان باالی انتخاب جای بودوباش و 
مسکن مردم، تاسیسات و مراکز صنعتی، دفاتر مرکزی، شرکت ها و تعیین موقعیت مارکیت 
ها و مغازه ها نیز تاثیر دارد. مثاًل به خاطر جلوگیری از مصارف گزاف ترانسپورتی بعضی 
از فابریکه ها را در نزدیکی مواد خام یا مواد اولیه و بعضی را در نزدیکی بازار های فروش 

ایجاد می نمایند.
در عصر حاضر که مناسبات و ارتباطات بین ممالک جهان بسیار وسیع شده، حمل و نقل 
توسعه قابل مالحظه یافته و بسیار انکشاف نموده است. عواملی که سبب انکشاف حمل و 

نقل جهانی شده عبارت اند از:
ـ ازدیاد نفوس: نفوس زیاد، ایجاب ترانسپورت بیشتر را می کند.

باال  بسیاری ممالک جهان خواسته های مردم  بشری: در  انکشاف در جوامع  و  تغییرات  ـ 
رفته و مردم نظر به زمان گذشته، روزانه مصروفیت های زیاد کاری و تفریحی دارند و از 

ترانسپورت استفادۀ  بیشتر صورت می گیرد.
ـ رشد اقتصاد: ازدیاد عایدات، سبب ازدیاد وسایل ترانسپورتی شده. در ممالک پیشرفتۀ 
نیز  اموال و اجناس  نقل  اکثریت مردم موترهای شخصی دارند، هم چنان حمل و  جهان، 

بیشتر شده است.
ـ انکشاف ساحه یی: در بعضی از جوامع پیشرفتۀ بشری مردم از ساحۀ کار شان دورتر       

زنده گی می کنند که رفت و آمد آن ها باعث رشد ترانسپورت گردیده است.
ـ بهتر شدن خطوط و راه های ترانسپورتی: راه های بهتر، حمل ونقل را آسان تر ساخته 
است. بسیاری از دولت های جهان کوشش کرده اند که خطوط و راه های ترانسپورتی را 

توسعه بخشند و آن را بهتر بسازند، که این کار نیز در ازدیاد حمل و نقل مؤثر تمام شد.
قابل یاد آوری است که حمل و نقل زیاد، سبب مشکالت زیاد نیز گردیده که بعضی از این 
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مشکالت عبارت اند از:
1ـ آلوده ساختن محیط زیست: وسایل ترانسپورتی توسط دود وگاز های آلوده مانند 
ساخته،  آلوده  را  فضا  خاک  و  گرد  و  نایتروجن دی اکساید     )Nitrogen dioxide(

هم چنان سبب تعفن و پرصدا بودن محیط زیست می شوند.
2ـ تأخیر و به وقت نرسیدن مسافرین و اموال به اساس تراکم و ازدیاد وسایل ترانسپورتی 

در راه ها که بعضی اوقات سبب مسدود شدن راه نیز می گردد.
3ـ بی امنیتی: حمل و نقل تاهنوز سبب حوادث ترافیکی می گردد که به اساس آن یک 

تعداد جان های شان را از دست می دهند.
4ـ اشغال زمین های مثمر توسط خطوط و راه های ترانسپورتی.

یک خط آهن در شهر توکیو شکل106
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                       فعالیت داخل صنف
معلومات  متن، تصاویر درس و  از  استفاده  با  نفر  باهم کار کنند. یک  نفری  شاگردان دو 
دریک صفحه  را  آن  مهم  نکات  بارۀ  در  و  معرفی کند  را  نقل  و  حمل  شخصی خویش 
توسط  مشکالتی که  و  آن  سهولت های  نقل،  و  حمل  اهمیت  دربارۀ  دوم  نفر   . بنویسند 

ترانسپورت به میان می آید در یک صفحه بنویسند  و به معلم خویش نشان دهند.

 
                       سؤال ها

1ـ کدام عوامل، سبب انکشاف حمل و نقل جهانی شده، نام ببرید و توضیح نمایید.
2ـ حمل و نقل با وجود آن که در زنده گی ما از اهمیت خاص برخوردار است، سبب کدام 

مشکالت می شود؟

                        فعالیت خارج از صنف
در کتابچه های تان یک جدول چهار ستونه رسم کنید. 

1ـ در ستون اول نام های مواد خوراکه، که دیروز صرف کردید بنویسید.
2ـ در ستون دوم نام مملکتی که احتماالً از آن جا مواد صرف شدۀ متذکره وارد گردیده 

بنویسید.
3ـ در ستون سوم با استفاده از اطلس و یا نقشه فاصلۀ تخمینی که مواد خوارکۀ صرف شدۀ 

تان از آن جا انتقال گردیده بنویسید.

؟
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درس پنجاه و چهارم
الف. انواع حمل و نقل

توسط  دریاها(  و  بحیره ها  )ابحار،  آب  طریق  از  طیاره،  توسط  هوا  طریق  از  حمل ونقل 
کشتی و از طریق خشکه توسط ریل و موتر صورت می گیرد. هرنوع وسایل ترانسپورتی 
و راه ها و خطوط مربوطۀ آن مشخصات خاص خود را دارد. یک تعداد از وسایل حمل 
و نقل می تواند همه چیز را انتقال  نماید. یک تعداد دیگر خاص به خاطر انتقال یک نوع 
محصوالت ساخته شده. رفتار بعضی از وسایل حمل و نقل آهسته و از یک تعداد سریع 

می باشد.
برای هرنوع وسایل ترانسپورتی امکانات زیربنایی ضرور است که این امکانات زیربنایی 
بندرگاه های  مصنوعی،  اقمار  هوایی،  میدان های  ریل،  خطوط  شاهراه ها،  از  عبارت اند 

بحری، ترمینل ها و هم چنان پایپ الین ها و غیره.
اگر یک تعداد از ساحات ویا شهرها توسط خطوط ترانسپورتی باهم وصل گردد، یک 

نوع سیستم ترانسپورتی ویا سیستم حمل و نقل به وجود می آید. 
جدول زیر انواع و سیستم های مختلف حمل و نقل را نشان می دهد.

شما چند نوع از ترانسپورت را می شناسید و شخصاً از کدام نوع آن استفاده کرده اید؟

شکل107تصویر از ترانسپورت بحری در سینگاپور
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جدول انواع سیستم های حمل و نقل
اجناسیکه توسط آن انتقال می شود وسیلۀ ترانسپورتی شبکۀ ترانسپورت

انرژی برق الکترونیک شبکۀ برق
اموال، اشخاص ریل خطوط ریل
اموال، اشخاص موترهای سواری و باربری شبکۀ سرک ها
اموال، اشخاص انواع کشتی ها راه های آبی
اموال، اشخاص طیاره خطوط هوایی

فاضالب بدرفت سیستم مواد بدرفت
آب نوشیدنی پایپ الین آب شبکۀ انتقال آب

گاز پایپ الین گاز شبکۀ انتقال گاز
پیام های صوتی، تحریری، مصور الکتروینک، امواج صوتی و امواج نوری شبکۀ تیلفون

حرارت نل های انتقال حرارت مرکز گرمی

ب. رقابت ها
در انتخاب یک وسیلۀ ترانسپورتی عوامل مختلف تاثیر دارد که از آن جمله می توانیم از 

چند عامل مانند قیمت بارکردن، تخلیه کردن، فاصله، اندازه و مقدار اموال را نام ببریم.
از  شرکت ها  و  پیداکرده  افزایش  ترانسپورت  انواع  انتخاب  در  رقابت  اواخر  این  در 

ترانسپورت توقعات دیگری دارند.
سابق در انتخاب یک وسیله قیمت اهمیت زیاد داشت اما در حال حاضر در انتخاب یک نوع 
وسیلۀ ترانسپورتی مسایل دیگر مانند انتقال با اطمینان و به وقت خود از اولویت برخوردار 
در  می آید.  به حساب  مهم  عوامل  از  ترانسپورت  انتخاب  در  تاکنون  نیز  قیمت  اما  باشد 
پهلوی آن، نوع اموال و اجناس نیز در انتخاب یک وسیلۀ نقلیه تاثیر مهم دارد. به طور مثال 
برای انتقال بعضی از محصوالتی که باید زودتر و به وقت خود به محل فروش برسد و از 
فرسوده شدن و خراب شدن آن باید جلوگیری صورت گیرد انتخاب ترانسپورت سریع 
السیر اقتصادی پنداشته می شود. در انتقال اجناس قیمتی و ظریف به قیمت انتقال آن چندان 

توجه نمی کند اما می خواهند که با اطمینان انتقال گردند.

ACKU



  187

رقابت ها  با  ترانسپورت  انواع  این گونه 
می خواهد  مشتری  و  مواجه اند 
انتخاب یک  خواسته های متنوع را در 

وسیلۀ ترانسپورتی در نظر بگیرد.

شکل 108

                       فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ های مناسب کار کنند با استفاده از متن، تصاویر و جدول درس وظایف 

زیر را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را به هم صنفان خود  ارایه نمایند.
1ـ ترانسپورتی که  از طریق هوا صورت می گیرد شامل کدام وسایل حمل و نقل و امکانات 

زیربنایی می شود با مثال های آن فهرست کنند.
2ـ ترانسپورتی که  از طریق آب صورت می گیرد شامل کدام وسایل حمل و نقل و امکانات 

زیربنایی می شود با مثال های آن فهرست کنند.
3ـ ترانسپورتی که  از طریق خشکه صورت می گیرد شامل کدام وسایل نقلیه و امکانات 

زیر بنایی می شود با مثال های آن فهرست کنند.

                       سؤال ها
1ـ چند نوع سیستم ترانسپورتی را می شناسید نام ببرید.

2ـ ترانسپورت با چه نوع رقابت مواجه است و کدام عوامل در انتخاب ترانسپورت تاثیر 
دارد؟ توضیح نمایید.

                        فعالیت خارج از صنف
نظر تان را در بارۀ انواع مختلف حمل و نقل و مشخصات آن مانند سرعـت، قیمت، ظرفیت 

وغیره در یک صفحه بنویسید و به معلم تان نشان دهید.

؟
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