
 

    

 

 

 داکتر یارمحمد

 

از محیط زیست  شناسی  

شهر های افغانستان   
 چیزی کههمه محیط زیست  , محیط زیست ما است. داریم که ما انسان ها زندگی و کار زمین, جای

تما م    ,خاک ,خانه , جای کار ما  و مکتب آبهوا ,در جا معه  است.  در طبیعت و در اطراف ما

 تقسیم داخلی وخارجی  را به می توانید مفهوم محیط زیستشما    قسمت های محیط زیست ما است.



ممکن است به ارتباط    و جامعه است. هوا , آب  ,خاک, بر اش  بستگی خارجی  محیط  این   .کرد 

ت که حکایت به گونه ای اس محیط داخلی.  هم باشد محیط شهریبه  یک  جنگلمحیط ازهر چیزی 

مسکونی یا محیط کار وقتی که درمورد یکی ازمحیط های  ,کنی یا کار و ردن از چگونه زندگی کنیک

  د.نمی کن تاثیر برسالمتی ما هاو چگونه آن ازاین محیط راضایت داشتن  ما چگونه , کنیم صحبت

. هردو محیط  داخلی وخارجی به استامروزرنگ که  نبوده است  مانند محیط زیست همواره نگاه آن 

. ط استمربو چیزی به نام تکامل یا توسعه طور مداوم در حال تغییر است. این دلیل اش تاحدی به

وجود  مدت ها قبل از انسان نجا که زمین در میلیارد سال پیش شکل گرفت,از آجریان  دارد تکامل 

چیزها را  ویم پیش رفت ما انسانها  برای این که داشته است.  محیط زیست نیز در حال تغییر است

ما  رکه ما امروزوهمانطزندگی  آن زمان  عصر حجر, به عنوان مثال, مردمدر . داده ایم  تغییر

 د نزندگی می کردنها غاره درگروه های کوچک در آدم زمانی  آن  در . آنها نداشتند  داریمزندگی 

.ددویدن می یا  وراه می رفتن ها آن رفتنراه  طرز  

        
زندگی یک گوشه افغانستان                 در یک کوشه افغاستان              

 در اتومبیل هازندگی می کنند, و در خانه  ؛ بسیاری مردم در شهر های بزرگزندگی  حاضر 

توسعه زمین  هم با  تغییر می دهد و ی  محیط زیست را با احداث جاده ها آدم ها  رانندگی می کنند.

بروی مسیر دریا  وسد سازی تولید برق  ها  خت نیروگاهیا سا ایی ومواد غذ افزایش  برایزراعتی 

کرد ما می توانیم سریع تر و امن تر سفر . آورده اند به ار مغان  ری از چیز های مثبیت دگراوبسیها 

رسی به آب  آشامیدنی تدس ما  , گرم های  خانه,مراقبت پزشکی   ,داریم   یی بشتر موادغذا حال  , ما

زندگی با عمرطوالنی  و  و  اه کامپیوتردسترسی به  است. در حال اجرا  هنوز هم  که ها  نل از

 طرز خراببه  زمان که ما  فعالیت خود را ما  یستومحیط زطبیعت  بر تاثیر گاهی اوقات اعمال ما

رساند. آسیب به محیط زیست ,زنجیره حیات را دچار  می  ضر ما  به زیست محیط    میدهانجام  اگر 

شرط های محیط زیست یک محیط تمیز برای یک جامعه سالم آسیب های جبران ناپذیری خواهدکرد. 

:استوتمیز اکثریت والیات افغانستان داری محیط سالمخوشبختانه نواحی   که استی ضرور  



 

ترین قله کوه های هنوکش  بدخشان داری کوههای بلند ورد خانه های خروشان است, بلندـ 1

دربدخشان بنام نوشاخ است که به بام دنیا معروف است. رودخانه های مهم بدخشان عبارت از رود 

زیبا  بدخشان از لذت طبیعت سرسبز و خانواده های   کوکچه,رود انجمن , رودواخان , رود پنچ است.

  .شعیر خوانی دارند و سرود  روان  جریان آبشاران و

 باغداری  فرآورد های دیگرغله جات  گندم ,جو, جواری و  شادابی آن  کشت  ازاین برکت  موه 

   بدخشان مشهور است. والیت   , زرد آلو, آلوبالوخود روی  میوه ای  آن توت, سیب ,چارمغز, پسته

        



ی زمین های ا وفا است واین والیت داری آب هوای نسبتاً معتدل سرسبز وشکا پروان دار  ـ 2

سالنگ ,ریرودخانه پنچش  آن حوزه آبریز  .ی  داردفراوان و تاکستان   زراعتی وباغ های میوه

باعث  رونق وشکوفایی  که است  پروانرودهای دایم جریان خروشان این  شند.امی بو  غوربند,

 وانپروژه کانال پر والیت پروان در تولید میوه کشمش از برکت  .پروان شده است , کامرانی زیبایی

واین کانال  به شکل ابگردان بر فراز دریای , مشهور ساخته است یک پروژه عام المنفعه بوده که

دستگاه تولید   یک متک و با فعالیت ر و با عبور یک لوله سیفون ازباالی دریای غوربند دریپنچش

کمک یک کمپنی چین عمار شده است.   به زمین هکتار 0044بی آ برق در چاریکار و زیر کشت  

                                                                                                     

              

  ولسوالی سرخ پرسا پروان                                            ارغوان خودروی گلغندی پروان     

مردام گرم نشین هند را دیوان کرده بود. کابل را  ب وهوای سرد وگوارآندر زمان قدیم آکابل  ـ  3

د, نام کابل از دریای کابل گرفت شده است وجود جوی های بسیار در نمی شمردن روی زمین  جنت

ی کابل ت وباغ داری در مناطق اطراف ونواحبیان گر آن است که زمانی رشد زراع گذشته  در کابل

با  روان  جوی هان آب جریا  یست به درجه عالی وجوداشت.  وجودبیشتر بوده وحراست از محیط ز 

دریای لوگر  آب در یا کابل و . بود  شده ودیگر مناطق آن  شهر فااطر نواحی  عث تزین وزیبایی

اکثرا جهت آبیاری زمین های زرعتی و باغات  شهر نواحی کابل استفاده  می گردیده. وبا در سابق 

محیط و شهر کابل  گرده بود درگذشته کابل یکی از مشهور ترین وزیبا ترین  وسرسبزی  عث زیبایی

.       افغانستان شمرده می شد سالم وپاک ترین  شهر  

 



     
              

  محیط ساحه چهار صد بستر                                                  کابل    محیط زیست                 

 

دره های شاداب وسرسبز یکی از تفریح گاه های مرکز  پنچیر بادشتن آّب و هوای گوارا وـ  4 

در موسم تابستان به روز های تعطیل مردم ومامورین می توانند که ساعتی را در   ,است  افغانستان 

                                                              گوش وکنار دهات ودره های آن به خوشی بگزرانند.

د  پنچشیر خوب ومرطوب می باشد, در زمستان به نسبت عدم با  عادهپنچشیر داری آب وهوای فوق ال

 می شود.خوب عالی  چهار فصل در اکثریت نواحی پنچشیر  احساس  ندارد و ی آنجنان سرد

 می روید.انار و از گل ها گل گالب سیب  ,فراوردهای میوه ای آن توت چهار مغز ,بادم , انواع انگور

طراوط بخشد و به شاداب و  که  دشت پهناور عقب میدان هوای بگرام و ده سبزه را  یگانه منابع آبی  

                                                 .دریای خروشان  پنچشیر است  زیبای های این منطقه به افزاید

 دشت ها  آب حیات را به این که  پنچشیر شیرین  برسانی از همین آب فراوانآ مدرن  با حفر کانال

 مناطق کوهستا نی والیآت  پروان , کاپیسا و وبیکار  بی زمین  رسانید و هزارن شهروند مستعد می 

و این دشت  صاحب زمین وکار وهم  از شرح آسیب سیالب ها برف کوچ ها نجات د هد  پنچشیر را

.وسیع را برای شان توضیع نمود و زندگی ابرومندانه را برای شان فراهم ساخت  

          

  دریای خروشان در مرکز پنچشیر                                                  منطقه در بند پنچشیر است           



 به شدت سرد آن از زمستان رو به توسعه افغانستان است زیبا و  ار شریف یکی از شهرهایمز ـ 5 

، است  بینی پذیر و غیر قابل پیش هوای تغییر و  همین آب و تا گرمِی سوزان تابستانش، پیش رفتاست 

این  ایی  ومعروف ساخته است. اما حتی همین شرایط سخت آب و ه« که و پوستینشهر پ»را به  مزار

در این شهر،  وکار وباش برای بود  مردم  هجوممانع ازآن   تابستان گرم  وزمستان  خنک  دوفصل 

زیبایی و خوش هواییِ  نه شده است ،  مزار در دیگر وقت  های سال یعنی  بهار  و تیرما   آب و هوای 

عجیبی گوارای  دارد, بهار مزار  سرسبز الله زار  محیط زیست هوای گورا  و معطر  دارد , زندگی 

در این شهر در دو فصل گرما و سرما،  پر از سختی ها است.  دریای خروشان هجده نهر بلخاب  باعث 

 شادابی وخرمی نواحی پر فیض  از انواع  حاصالت  و  میوه جات  مزارشده است.

 

          

             شهر مزارشریف                                                                       نهر هجده بلخ است 

 

آب هجده نهربلخ  که آب آن یک فصل ساحات زراعتی و با غ داری مردم   والیت بلخ  را کفایت نمی 

کند. وزرات آبیاری وقت باالی دریای هجده نهر کار ساختمان بند ذخیره آب را  بنام  پروژه آبیاری  

نهر شاهی  علی چوپان  بلخ آغاز کرده بود وباتکمیل  این پروژ مهم حیاتی به ظرفیت 06 هزار 

 هکتارزمین آبی  زراعتی را  به  وسیله  سیستم کانال مدرن آبیاری آن کشت دوفصله مبدل میگردد.

0ـ   هرات یکی ازپر جمعیترین  صنعتی ترین شهرهای افغانستان به شمار می آید.  از کنار شهر 
هرات  دریا هریرود  ضایع  می گزرد.  هرات به دلیل داشتن دومرز مشترک با کشور های ایران 

وترکمسنتان  دار بودن ,  بزرگترین شهرک مرکز تخارتی افغانستان  به شمار می آید.               

هرات در قدیم بدلیل داشتن انواع  باغات انگور مرغوب یکی از مراکز می سازی در جهان محسومی 

شده است.  امروز هم  هرات  از سبب آب و  هوای  گوارا ی  آن 25 نوع انگوراز باغات آن حاصل 

بدست می آید. هرات دارای  حوزه آبریز خوب است آب سرجنگل,  آب خوگ کشته  ,آ ب لعل , آب 

تگاب اشکالن تشکیل دهند دریاهریرود هستند. و این منابع وافرثروت ملی را به نفع منافع ملی وبه 

وسیله حفر نهره سنتی  و کانال های مدرن آبرسانی بد رس کشاورزان وباغ داران هرات  قرارداد. 

 درنتیجه انشاهلل وضیعت اقتصادی کشورازنگاه مواد غذایی به خود کفای می رسد.  



            

  پارک  شهر هرات                                                شهرهرات باستان                

که باالی دریای هریرود اعمارگردیده است که این بند تنا وسیله تامین  بیاری بند سلماپروژه آ با تکمیل

ه بود بلکه انرژی برقی که می تواند مشکل برق والیت هرات باستانی را تامین ن تاسیس شبکه آبیاری

بخیر اعمارشود, صد هزار هکتار  آنشاهلل  آبیار ی آن که  ویر کند شامل است وسیستم منظم شبکهوتن

هزار هکتار زمین قابل کشت بوده که از ان  577. والیت هرات داری در برمی گیرد را ی آب زمین 

  هزار هکتار آبی زیر کشت قرادارد.  61766جمله  

      

د                                                   پرو ژه حیاتی   بند سلما  در هیرور                 

متر مکعب آب درسال می باشد , هیچ وقت خشک نمی شود واز خاک  کیلو 24دریا هریرود داری 

                      . سود زیاد تر از جریا آن می برد  دوکشور همسایهمی رود  و  افغانستان  به هدر

هرات ما سرسبز وزراعتی می با تکمیل اعمارسیستم و شبکه آبیاری شامل بخش وسیع از والیت 

که عالوه بر  هزار نفر بی زمین صاحب کار و زمین زراعتی می شوند 344دود بشتر از گردد ح

اقتصاد کشور عزیز ما نیز می گردد.تامین زندگی اهالی وزمینه رشد   

کلید یکی ازنقاط بسیار مهم تاریخی افغانستان ا ست که تاریخ بامیان به مانند بلخ بامی    بامیانـ  5

تاریخ کل کشور ما است. بامیان، باداشتن تابستان گرم، و زمستان سرد، دارای یک اقلیم کوهستانی 

قاره ای بوده که درجه حرارت در نقاط مرتفع آن پایین تر از صفر میباشد. در این والیت باران به 

ندرت می بارد. بارنده گی تقریباً بصورت مکمل در زمستان بشکل برف صورت میگیرد. دریاچه 

های کوچک که آب اصلی این والیت را هنگام فصول بهار و تابستان برای مزارع و آبیاری تأمین 

مینماید،  از آب شدن برف کوه ها بوجود میایند.  با داشتن اقلیم خشک، و دره های باریک و 

پرمزرعه،  نصب بامیان از جنگالت کمتر میباشد.  پوشش نباتی این منطقه را عمدتاً بته های کوهی 



تشکیل میدهد. علی الرغم بی ثمربودن ظاهری آن، بته زار های بامیان پوشیده از نباتات چوبی و 

 گیاهی میباشد که با داشتن خارهای زیاد خود را از چرش حیوانات محافظت مینمایند. 

 

          

            بامیان باستان                                                                    دریای بامیان  

8ـ  کنر واقعا یک والیتی کوهستانی  سرسبز وشاداب  در شرق افغانستان است و در نواحی  این 

والیت انواع درختان میوه  سیب , جلغوزه , بادم کوهی بشکل خود روی وجودارد. جنگالت که  در کنر 

میلیون . والیت کنر بسار جنگلی است  و سال است 544الی  444رویده است عمر شان بیشتر از 

درخت  زیتون خودروی در نواحی کوهستان آن  وجودارد و این  والیت ساحه  زمین  زراعتی بسیار 

اندک دارد وپیشه مردم کنر جارواداری است .  دریای کنر یکی از پر آب ترین دریای کشور می 

  باشد و برای ساخت نیروگاه برق آبی  از جمله منابع آبی ملی کشور ما به حساب می آید. 

         

والیت کنر                                                                        جنگالت کنر                

رین والیت زراعتی افغانستان به شمار می رود و در غرب افغانستان واقع یکی از بزرگ ت لمندهـ  9

از کوبابا سرچشمه  می گیرد ,  که  است ودومین رود بزرگ تولید برق  آبی کشور بنام دریای هلمند 

آبیاری هلمند  ه پروژ به وسیله چندین کانال مدرن  آبیاری می کرد. این والیت  زراعتی زمین های 

قرارمی  ه و دیگر نباتات صنعتی ساالن هکتار زمین جدید زراعتی زیر گشت گندم  103 ارغنداب

. این پروژه بوسیله کانال آبیاری ازدریا ارغنداب آبیاری می گردید. این پروژه نهایت در سرسبزی داد

شوی دشت مارگو  مساعدت نمو ده بود و هم از صحرا جنوب غرب  وتغیر اقلیم وآب وهوای  منطقه 



                                                                           ریگستان جلوگیر نیز نموده بود.   و

هر  که باالی در یای هلمند عمار شده است به زیبای شهر گرشک کمک کرده و این ش سد گرشک  

صرف برق شهر را وگریشگ داری بند برق آبی می باشد وم  استاز پوشش گیاهی خوب بر خوردار

    تامین می کند.

             

ساحه سبز گریشگ                                                             سد نروگاه آبی بند گریشک           

 

دشت مارگو آبیاری  اعظیم هلمند ارغنداب که ساحه انکشاف این پروژه با احیای دوباره پروژه 

        چپ آن ریگستان قراردارد. .بطرفراست دریای هلمند دشت مارگو وبطرفباشد وریگستان می

وحفر چاهای عمیق از باز کشت  کیلومتری  از سد کجکی  744 کانال بزرگ عظیم در اثر اعمار 

می گردد که ملیون ها هکتار زمین  باعث  قابل زرع جلوگیری می نماید و زمین به صحرا شوی غیر

گندم ونباتات صنعتی  درآید وبا این ترتیب زرع پنبه , برنج  ی وکشت نبات مفیدبه ساحه زراعت

قه جنوب غرب طدر سرسبزی وتغیر اقلیم آب وهوای من درختان میوه گیر بی نهایت زمینه می دهد و

پروژه عظیم در انکشاف اقتصاد کشور بازسای این و  تردید احیا ودوباره  مساعدت می نماید وبدون

ی ما نقش بارزی ایفا می کند و زمینه بازگشت پناهندگان را از ایران وپاکستان به کشور ودر آمد م

وتولید جذب می گردند. ربازمی گردند در کا  

افغانستان به حساب می آید وداری آب وهوای سرد  سرسبز  یکی از والیات مرکزیوردک   ـ 14

ست. سرچشمه دریای کابل از گوارا ه آنتابستان  کامالً سرد وآن  زمستان  ,دارد   وکوهستانی 

به طول چهار نهر  شامل یک باالی دریا چک   که  ره آبییبند ذخ کوههای بابا می باشد کهسلسله 

این والیت شده نباتات مفید  یگرد و  باغداری شاداب  سرسبز  باعث نهر این کیلومتر می باشد و 

.ملی نقش بارزی ایفا می مند در آمد و در اقتصاد کشور والیت وردک  باغداری  وردهایفرآ است.  

  



                

دریای بهسود وردک                                                     محیط زیست وردک          

ان موقیعت دارد یکی از سومین شهر بزرک افغانستان است که در جنوب شرق افغانستقند هار ـ  11

 رود ارغنداب وجود دارد.  پرور آن  باغ از مردم  زیاد  گستان هایاوت  هار باغ هااطراف قندودر 

قند  میوه انار تولید  پروش حاصل خوب  در دره ارغنداب  یکی رودها فرعی دریا هلمند است که 

کشور مشهور ساخته از  خارج در   آن  از صادرات  میوه انار هم و کشور  درداخل هار را هم 

  است.

 

                       

در ارغنداب                                                                انار باغ  قند هار                     

 

است و احداث بند ارغنداب باالی دریای ارغنداب  برخوردار والیت قند هار از حوزه آبریز خیلی غنی

بند کمال  , لشکرگاه شامل یک کانال آب رسانی  در گرشگ  و بند بغرا بند کجکی  بند  الم باغ , ,

هلمند قراردارد.           بند کجکی یکی از دو سد برق آبی کا باالی دریای  می باشد. خان در زرنج 

کیلومتر مربع از زمین های خشک وهم چنین تولید برق است واین بند  1044این بند برای آبیاری  

  کیلو متری برای زمین های کشاورزی منطقه جریان می یابد. 744مل یک کانل بزرگ شا



سرسبز و زیبا در شرق افغانستان واقع شده است , آب وهوای  یکی از والیت های ننگر هار ـ  12

و مناظر طبیعی  آن توجه هموطنان مار به خود جلب کرده   بهار زمستان و, گوارای فصل تیرما 

کانال ننگر هار از  هپروژ اند.  جاروادار باغداری و , پیشتر مردم این والیت پیشه زراعت است.

بزرگ ترین پروژه  آبیار کشور ما بشمار می رفت و این پروژه  دارای دوفارم زراعتی بود وظرفیت 

 .موی اثرساخته بود هزار هکتار زمین زراعت 24برای  متر مکعب آب در یک ثانیه 04کانال آن 

درجه سانتی گرید ودر فصل زمستان  تا   07سطح متوسط  حرارت ننگر هار  در فصل تابستان 

گاشت   برای  های  آب هوای ننگر هار گی یکی از ویژه  درجه سانتی گرید می رسد.  0مثبت 

پروژه انگشافی ناره یکی از نمونه  . از حاصل خوب برخورداراست لته , زیتون ا م خانواده ستروس

های خوب آن است. کانال ننگرهار تقریباً نیم قرن قبل در 52 هزار هکتار زمین ساخته شده که 

محصوالت عمدهء آن مالته و زیتون بوده است. اما در سالیان جنگ همه باغ های آن از بین رفت و 

 حاال دوباره احداث  شده است. 

       
                         

فارم کانال ننگر هار  حداث دوباره                             ننگر هار          یکی از نواحی                  

و  است شده  درشمال شرق کابل واقع افغانستان  زیبا یکی از والیت مرکزی اپیساـ  ک13

ل اندو نواحی این به هم گان معلوم است که مردم این والیت اکثرآ به زراعت مشعو

والیت کوهستانی است و زمین زراعتی به اندازه ای اهالی آن وجود ندارد که حاصالت 

                                   کند. نمی  زراعتی آن ما زاد ضرورت مردم را بسندگی

نهرسنتی  شیخان خیل که آب خود را  از دریای پنچشیر جدا می کند درباغ داری و  

                                   نواحی مرکز والیت کمک شاهان نموده است. شاداب

      ی جنگالت انبوه خود روی است.ااین والیت کوهستانی ودار ولسوالی های  اکثریت

جلغوزه سیاه می باشد., توت   ,چهار مغز  شان از بعضی ولسوالی ها  پیداوار   



              

هزمین داری گاپیسا                                                                 کاپیساه                   

   

افغانستان   شرق  زراعتی وصنعتی  درشمال یکی از والیت  گذشتهحاصلخیز درسرسبز بغالن   ـ10

بوده که منابع  خوب آبی آن  از همین  محاطهندو کش  ها هبا سلسله کو بغالن  ,آمد به حساب می

                بغالن دارای سه حوزه آبی می باشد که عبارت اند از:  سلسله کوها سرچشمه می گیرد.

دره های خوست فرنگ سرازیرشده و دریای خوست فرنگ را از حوزه آبی خوست فرنگ است که  

     آباد می ریزد.ن بنگی به دریای خا ,بعد از آبیاری زمین باغات اشکش, چال تشکیل می دهد و

اندراب مانند آب های قاصان, شهشان و کشن آباد با یکجاشدن آب های دره های باجگاه آبی  هحوز

                                                    دوشی با آب بامیان ملحق می شود. ,خنجان ودر پل 

آب هزار کوچ  آب اشرف,متشکل ازآب های  میخ زرین آب پایان دره کاشان,  تاله وبرفکحوزه آبی  

ب وباالخره با یکجاشدن دریای اندرا بامیان وصل می شود دریا این آب ها با همه دره سکار ,آب

                                                                               دریای بغالن را تشکیل مدهد.

بزرگ سکتور زراعتی افغانستان به حساب می رفت  پروژه آبیاری خواجه الوان بغالن یکی از پروزه

به وسیله  نهر اجمیر ونهر گورگان  سیراب ساخته شده بود ودر  هکتار زمین آبی هزار  34که 

       زیرکشت لبلبو قندی و پنبه  رفته بود. حاصالت نباتات صنعتی هزار هکتار زمین   0حودود  

وز مورد استفاده قرار می گرفت  و در فابریکه نساجی پلخمری وکارخانه قند بغالن واسپین زر قند

دشت کیله گی بغالن یکی از دشت  هزران هم وطن ما مصروف کار در کشور ما بودنند.

با الی دریای بغالن  چهار  برق در اعمار بند آب و است  های آماده و مهیا برای زراعت

مین دریای بزرگ افغانستان است  برای احداث بند های بزرگ آبی نهایت مساعد است 

یا کم  وخشک وباتکمیل بند بزرگ کیله گی بسیر از ساحات وسیع بغالن که کامال که 

  آب اند سیراب می شود.



              

                                    بغالنباغ در چرگاه کوهستانی والیت بغالن                                                                
                                                                                                      

به معنی سرزمین آبیاری شده می در زبان فارسی شمال افغانستان است مله والیات ج از ـ  فاریاب17

فریاب داری زمین های هموار, تپه خاکی , کوه های که ازسنگ وسخر ه تشکیل گرده است.  .باشد

باالتر بوده امکان آبیاری آنها به وسیله   زمین های هموارآن از سطح آب های جاری منطقه به مراتب

زغیر  وشبگه های آب رسانی موجود است. در تپه های خاکی فاریاب گندم  ,جو ,کنجد و گردانهابآ   

 در شرایط للمی کشت می شود.   

              

آبشار اند خوی                     زمین داری  فاریاب                                                               

که یک افغانستان است  و در شمال شرق  واقع است   هوا شهر های خوش آب  قندوز یکی از ـ  16 

بند آبگردان وبرق خان آباد در مسیر دریای  .می باشد از شهرهای مهم تجارت وبندری افعانستان 

متر  97تالقان قریب محل چوغه واقع گرده است. این بند شامل دوکانال یکی بطرف چپ با ظرفیت 

. کانال طرف چپ یا نهری است قادربه تولید نیروبرق در شهر خان آباد واقع گردیده است آب معکب



 .در مسر خود زمین حاصلخز را آبیاری و تا حومه شهر قدوز می رسد. کانال رست با ظرفیتکه  

   در مسیر سابق نهر چوغه قرارگرفت است و بشکل پخته اعمارگردید است.متر مکعب آب  12

 اری چهاردره ساختمان شبکه آبیاریآن باالی دریای بغالن از طرف مهندسان وزرات آبیاریپروزه آبی

سعی وتالش دوام داشت وظرفیت  1992اعمار شده است و جهت انکشاف اراض بیشترآن تا سال 

 ن قابل کشت در این ساحه وجودارد.          یمف آن  حدود صد هزارهکتار اراضی زخوب انکشا

باتاسف  که در طی سه ده  اما  خان آباد یکی از  زیربنای حیاتی واقتصادی کشور ما بودبند آبگردان  

احیای دوباره این پروژه ها داری اهمیت بسیار زیاد اقتصاد  منهد م گشت. شبک آب رسانی آن  جنگ

برنج و پنبه خیلی   برای اهالی افغانستان است و زمین های حاصلخیز  والیت قندوز برای کشت گندم

  غله افغانستان تا سالها قبل از جنگ به شمار می رفت. دام. این والیت در سابق گمساعد است

 

       
بند آبرگردن خانه آباد                                                          دریای خان آباد           

 

15ـــ تخار در شمال شرق افغانستان واقع است و یکی از سرسبز ترین والیت به 

عنوان مرکز غالت افغانستان به شمار میرود.  جغرافیای   تخار درای چندین حوزه 

آبریز  خوب مناسب برای گشاورزی است و به عنوان حوزه آبریز زون شمال شرق 

در والیت قندوز موقعیت دارد.  پروزه آبیاری کوکچه  اعمار بند آبگردان  در منطقه 

رستاق باالی دریای کوکچه  به ظرفیت 051 متر مکعب آب و تولیدبرق  را نیز 

تامین می گرد.  این پروزه مشتمل  با حفر یک کنال بزرگ به سمت شمال غرب 

بند مذکور زمین های خواجه غار  ,دشت ارچی  ,امام صاحب , دشت شیر ماهی 

 وابدن میر علم که جمعا   حدود یک میلیون هکتار زمین خشک قابل کشت را به 

زمین زرعتی اعلی دوفصله تبدیل خواهد کرد که هزاران فامیل بی زمین  وکم 

زمین مردم بیکار بدخشان را از زندگی دشوار و مشقت بار مسکن گزین و بکار 

زراعتی مصرو می نماید و این مردم کوهستان را به شیوه  از زندگی پر مشقت  



نجات خواهیم داد. نواحی تخار منابع طبیعی فراوان از قبیل جنگل پسته , چراگاه 

 نباتات طبی , باغ های وسع انگور دارا است.

 

        

چهکدریای کو          تخار                                                                              

 

نورستان  جنگل  پر مناطق ,است  افغانستان  جنگل  پر و زیبا  شرقی یکی از والیت  ـ  نورستان10

 دیده می شود.  بته زار ها بید و  در ختان تنها  باالتر از آن و می یابد  هزارمتر ادامه چهار  تا بلندی

رودهای آن از دره های  نورستان دارای آب  و هوای فوق العاده  خوب  صحت  بخش  می باشد.

آب صاف وشیرین دارند. هوای نورستان  فوق و  تنگ سریع السیر سرازیر می شودق و یتویل عم

                    بلوط وخنجک بسیار می روید. ,  غوزهجل , است  و درختان ناجو  مرطوبالعاده  

سرتاسر نورستان زمیتن های زراعتی  همواری وجود ندارد که بتوان آن را میدان نامید.  در  

          

دریای نورستان ه  محل آب استاد                                                    نورستان              



ه در مرکز افغانستان موقعیت دارد و. شیب دره دایکندی یکی از والیت های کوهستان است ک ـ 19

در  کوهستانی است طبیعت  دایکندی  های  والیت دیکندی به سمت جنوب غرب  کشور امتدار دارند.

همین نسبت  اکثریت ه زمستان هوای سرد با برف باری دارد ودرتابستان هوای گرم  خشک است وب

به کم آبی درخت بادام  نواحی دایکندی شرایط محیطی مطلوب را برای پرورش درخت  بادام که 

وه زردآلو و  مهم ترین محصوالت زراعتی  این واالیت می . وخشکی مقاوم است بوجود آورده است

.بادم است که در بهار هرساله جشن گل بادم  از طرف مردم برگزار می شود  

         

  دی دیکنبادم باغ های   دی                                                               دایکنبادام گل                  

این والیت از طبیعت  در شرق واقع  است افغانستان که  یکی از والیت سرسبز وزیبا لغمانـ  04  
منبع می گیر جداگانه   که هرکدامدارد   والیت دو حوزه  آبریز خوب زیبا وبکر برخوردار می باشد.

 ند,علینگار از شرق کوتل چمار ومندول نورستان سرچشمه می گیرد. ومنشاً الشنیگ از منطقه دولت
وباغات  نواحی مسیر خود را  کشت  برنج ,نشکر زراعتی  زمین دریا  شاه پچغان می باشد و هردو

آبیاری نموده وبه حرکت خود ادامه می دهد ودسته جمعی به بند درونته می ریزنند. کوه های لغمان 
جلغوزه  و , می روید نیز  در والیت لغمان در خت خرما  انبوه از بته ها و درختان جلغوزه است.

  .افغانستان استیوه خشک  م یک قلم صادراتی 

                        

  غمان درخت خرما در ل                  لغمان                                                            



موقعیت دارد و این والیت  افغانستان شرق جنوب زیبا وسرسبز در یکی از والیت ـ  پکتیا21

وه های انبوه از جنگل احتوا کرده و زمین زراعتی ک کوهستانی است که برخی بیشتر از مناطق آنر

که این میوه از جنگالت طبیعی یکی از میوه های خشک افغانستان است  ه آن بسیار کم است. جلغوز

ل  یدیز موقعیت دارد با تکمکیلومتری  جنوب شهر گر  04پکتیا بدست می آید. بندمچلغور در 

کیلوات  044این بند ظرفیت تولید  هکتارزمین  زیر کشت دوفصله خواهد رفت و 1044 اعمارآن 

.برق را نیز دارد  

           

 . جنگالت جلغوزه پکتیا                                               زمین داری  پکتیا                    

و نظر به نوب  واقع است در جافغانستان که  با طراوت یکی از والیت  اـ پکتیک 22 

دولت توجه  کند  اگر  موقعیت آن  برای چند بند آبی در والیت پکتیکا موجود است 

وشرایط طبیعی و باغ داری  در عمار این بند ها برای تامین آب مورد نیاز زراعت

               برخو ر داراست. این والیت از قابلیت رشد خوب  غالت  و حبوبات 

والیت پکتیکا از لحاظ جنگالت کوهی غنی است وانواع درختان کوهی در شرایط 

  اقلیم آن بشکل خود روی  می روید.

           

پکتیکا                                                         جنگالت پراگنده در پکتیکا              



محسوب  می  شمال  افغانستانخوش  آب هوای   یکی از والیتـ سمنگان 22

از شمال شرق رشته کوه  که دریای خلم است  حوزه آبی آن وگردد 

 , است  نگلیپسته ج مملو از  .  کوه های سمنگان است سرچشمه آن بابا

می روید.  نه های آن مداه در کو دارویی دیگر گیاهان شیرین بویه و , بد بوی هنگ

تنها حوزه آبریز  سمنگان  بادام سمنگان شهرت خوبی در بازار افغانستان دارد.

دارن منطقه  و باغ داران  زمین در فصل تابستان آب آن کم و دریای خلم است که

دچار کم آبی میشوند , در این ساحه ضرورت به احداث یک بند ذخیره آبی در  

مسیر خود را آبیاری کرده  از درون شهر  آب خلم   می رود , مسیر دریا خلم 

  ایبک می گذرد.

 

       

نمونه ای از  بادم باغ سمنگان                                              والیت سمنگان مرکز  شهر ابیک          

 

است که در قلب افغانستان موقعیت  یکی از والیت های کوهستانی ور ـ غ22

غور یکی از چرگاه کوهستانی افغاستان  زیباسرسبز  و  دارد. سرزمین طبیعت 

زارعت تشکیل  و مشغولیت عمده مردم غور را چارواداری  به شما می رود,

حوزه  تعدا گوسفندان این والیت حدود سه میلیون برآورد شده است. میدهد. تنها

 تند دریایاز این سه آب  هک را آب سر جنگل ,  آب لعل, خوگ کشته  آبریز غور 

دریای خروشان هریرود که از داخل شهر چخچران  .تشکیل شده است هریرورد

هر خشک بی درخت است واهالی این ر می کند وتمام دوطرف دریا مرکز شعبو

افر  آب رسانی در شهر چخچران نمتوانند از این آب و هشهر از اثر نبود شبک

پیش چشمان شان سالها  استفاده خوب در عرصه باغداری  وکشاورزی کنند واز

  است که به کشورهای همسایه  هدر می رود. 



            

                         یکی از نواحی غور                        غور            شهر چخچران مرکزوالیت           

              

 سرزمین فراه جای بابرکت وی از والیت های غرب افغانستان است یکه  افر ـ 25 

برای باغ داری مناسب است  در فراه   و اقلیم  خاک فراه  پرسعادت بوده است. 

رود خان فراه  از عمده ترین   دارد, رود های  بی نهایت آب  شیرین  و خوشکوار 

ش به همامون صابوری ت که آبد, زرمردان تشکلیل شده اسآبریز ها مانند مالن

رود سنگ فسان در موازای به فراره رود به هامون پوزک نیز می  خالی می شود.

با تکمیل اعمار  دریا جیبه در ناحیه آنار دره بنام دریا هاروت یاد می گردد.رساند. 

 25بند ذخیره بخش آباد باالی دریای فراه رود درساحه بخش آباد شرایط آبیاری 

هزار هکتار اراضی جدید  22جود را با کشت دوفصله و هزار هکتار زمین زراعتی مو

 تحت آبیاری قرار خواهد گرفت.

  

         

فراه                                                                     ساحه سبز والیت فراه               



یکی از  والیت های شمال غربی کشور افغانستان است. والیت  بادغسـ  22

بادغس کوهی است محل و زش بادهای خزانی ومناظر زیبای طبیعی زیادی دارد 

بادغیس  شیده از درختان ارچه است , حوزه آبریزد از بند سبزک که پوکه می توان

دریای مرغاب که یکی از پرآب ترین دریاهای  است. آب استاده دره جوند

با  .که از بادغس از نبود شبکه آبیاری  بدون استفاده می گزرد  افغانستان است

باوصف کمک های ملیارد دالری از  جمعه جهان به افغانستان از عدم  تاسف 

هدر به   از خاک افغانستانهم   مروزمدیریت آب  این آب خروشان منابع ملی ما ا

ترکمنستان می ریزد. ما  کشور همسایهبه   

 

         

                     جنگالت بند سبز ک                  شهر بادغیس                                                          

حوز آبریر آن دریا سربل می  جوزجان یکی از والیات شمال افغانستان است ـ 22

جنگل باغ یکی از باغ تفریحی در شهر شبرغان است که داری درختان   باشد.

گانه این ی تامین می شود.سرپل دریای  آب این باغ ازو وبته های زینتی است 

ده را بری تفریحی باغ تفریحی درشمال  است که  روزانه گنجایش هزارن خانوا

 دارد. 

          

باغ جنگل باغ شبرغان است        نمونه از یک باغ در جوزجان                                          



والیت پنا ور از ـ نیمروز یکی از والیت های  جنوب غرب افغانستان است واین 22

وسیع وخشک تشکیل شده است.   بانطبیعت خش و فقیر که از دشت ها وبیا

های لدر فص و استشده  خاشرود واقع  یت نمیروز در مسیر دریا هلند والو

در حالیکه دو دریای  خشک آب هلمند حتی به این مناطق هم نمی رسد.

ب آب آب میتوانم از  این خروشان از ساحه نمیروز  عبور  می کند و با مدیریت خو

ها پشروی بیاباناز   به سا حه مستعد آن بوسیله کانال های آبرسانیفراون 

اکثریت مرد م اهالی نمیروز از آب   که  هم مروز جلو گیر ی گرد ویدشت ن

با احداث بند ها ذخیر ه آب , آب آشامیدنی برای شان   آشامیدنی شکایت دارند

ساخت بند آبی کمال خان بروی در یای هلمند جلوگیری از حدروی منابع ملی به نفع  تامین نمود.

عی وجودارد وبا هدایت دادن یملی ما است. در کنار مسیر این بند دریای خشک وبا کاسه بزرگ طب

ملیون متر مکعب آب برای تبخیر در شرایط محیط زیست وهم   34آب به این کاسه دارای ظرفیت 

درجهت  شکوفایی ساحه بایر کشور وهم ایجا د کسب وکار باالی این اراضی وسیع  اهمیت شا یان

.حاصلخیز برای مردم شریف والیت نیمروزمی باشد  

 

       

  صحرایی نیمروز                                                ساحه سبز نمیروز             

 

نیمه کوهستانی و این والیت  استـ  سرپل یکی از والیت شمال افغانستان 22

جنگالت پسته  واست هکتار هزار زمین   25در حدود  جنگل  است وساحه 

چاواداری  با غ داری و واکثریت مردم آن مشغول زراعت  بکثرت وجوداشته و 

که  ازترخوج بلخاب از کوهستانات  دهنه کاشان , خمی ده ,  آن. حوزه آبریز است

این والیت از حوزه آبریز خنی است  .  می باشد سرچشمه دریای سرپل  است 

  .و ضرورت به تاسیستات شبکه های آبرسانی به دامنه های مستعد آن دارد



         

تبه های للمی سرپل                   سرپل                                                       

ب وهوای  آ است که والیت های جنوب غربی افغانستانی از یک غزنیـ  21

از سرآب ناور  آن  حوزه آبریز دارد,د  گر م و زمستان سرخیلی تابستان آن 

 های  بعد از آبیاری باغات زمین به بند سلطان می ریزد و سرچشمه می گیرد و

 باغ های تاریخی والیت غزنی بنام باغ زرعتی غزنی به رود گردیز وصل می شود.

دشت ناور  وآب استاده غزنی که از نظر محیط محمود و هزار  درخت  است و 

کوه های غزنی فاقداز  زیست پرنگان مهاجر آبی اهمیت بین الملی دارد , و

                                                                                   جنگل است.

 جدید زراعتی هزار هکتار زمین 22یت کار پروژه پروژه آبیاری بندسرده غزنی ظرف

که از جمله بزرگترین فارم  های زراعتی افغانستان به شمار می رفت.        آبی

رفته استفاده می زرع بسیار پیش از شیوه های کشت و در این پروژه انواع غالت

 شد .

           

گوشه ای شهر غزنی است                                                ولسوالی ناوه      



توسعه پارک  افغانستان است شرقی  نوبیکی از والیت های جخوست ـ 20

در عرصه   قدیم های تفریحی با نهال شانی در والیت خوست نشان پیش

کوه های  والیت خوست  انبوه از درختان جلغوزه ی سیاه  بازسازی است.

وجود دارد.  نیز  وجنگالت ارچه  وسیعی  

       

والیت خوست                                                         زمین داری والیت خوست                    

 یکی از والیت های  مرکزی افغانستان است که در جنوب کابل قرار دارد, ـ لوگر22

                       بیشتر مردم لوگر مشغول زراعت , باغ داری  وچاروادار اند. 

از دیمیرداد وبلندی جانب جنوب خوات وردک سر چشمه می حوزه آبریز لوگر 

ت پست شیخ آباد وچک را گیرد. این آب خوات را مشروب می کند پس از آن فال

نیز آبیاری می کند و این دریا بنام دریای لوگر  را  آبیاری واز نواحی ده یعقوب

 یادمی شود و آب وافر دارد  و  سر انجام  به دریا ی کابل وصل می شود.

  

         

محمد اغه                     والیت لوگر                                                   



داری  و  و کوهستانی افغانستان  استت های جنوب ییکی از وال ـ ارزگان22

آب دره خودی که   رود و سرچشمه آب دریای هلمند , تیری آبریز خوب است 

 ساخته  برای باغداری بخصوص نهال بادام مساعد را  شرایط آب هوای ارزگان

هم ساله در فصل شهر ترین کوت  کز والیت مر اما  زمین دارن  وباغ داران  است 

آبریز  از مرکز  حوزه  در حالیک تمام این آب ها تابستان دچار کمبود آب می شوند.

شهر بریت کوت می گزرد. بخاطر عدم مدیریت آب در ساخت شبکه های آب 

  کم آبی اند.دچار کوت مردم ترین باغ داری  زرا عت و رسانی این 

       

نواحی ارزگان                                                            مرکزارزگان                    

حوزه وداری   یکی از والیت های که در جنوب افغانستان واقع است ـ زابل22

که  آب دای چوپان که  سرچشمه آب ارغنداب  و آب گیالن  خوب است مانند آبریز

هم آب رود  بنام دریا ترنگ که از مرکز قالت می گزرد و که در زابل  مقرغزنی از 

را  هم این دریای ها سرزمین  قندهار  ی رود که  سرانجاملورگ , اطغر رود , لوره 

  آبیار می کنند. نیز 

          

بادم باغ درزابل               والیت زابل                                                       



                                                                              خالصه مطلب:

 چی در جنوب غرب آبریز افغانستان  های  به حوزهمحیط زیست تهدید ساحات 

                     .                              استافغانستانو ساحه مرکزی   شمال,

بکوا دالرام از محیط جنوب غرب مانند دشت   یگانه راه جلوگیر دشت های        

در دشت  0225ین پروژه درسال احیای دوباره پروژه بکواه است که ا, صحرایی

خاشرود  درساحاتکه در باالی دریا مو هلمند ها دالرام پهلوی جهیل بزرگ  بکوا

با حفر چاه های عمیق به که  شروع به کارکرد مرحله اول این پروژه تحقیقاتی بود

بخاطریکه  ساحات این  دشت آب های سطح ارضی وزیرزمین  زراعت اغازکرد, 

انواع رستنی ها از قبیل آن در سطح بسیا ر نزدیک قراردارد , در ساحه دشت  

غرس  در اینجا غرض تحقیق بذر و غیر مثمر مثمر ونباتات , حبوبات , اشجار 

دوره تحقیقات صورت   کردید. از تحقیقات که در مدت تقریباء چهار سال در  دو

گرفت نتایج قناعت بخش داده, از جمله خربوزه تربوز چه ار نگاه جسامت وچه 

بود , این دشت با داشتن خاک  ازنگاه کیفیت خیلی ها نتیجه دلخواه داده

نه تنها  وم قهوی ای نیمه دشتی برای کشت پنبه دانه مساعد بود سریزی

نگاه داشتن الیاف نرم  بمقیاس کشور های همسایه بلکه بمقیاس جهانی از

 بکوادلیل ایجاد پروژ  ونازک ودیگر خصوصیات پنبه نیز در خور توجه می باشد.

که در ما دشت های مذکور را به ساحه زراعت وسرسبزی بود هم با توجه به این 

فیصد را  02رطوبت نسبی هوا در حدود  جوالی بزگتین قیمت اوسط ماهانه

تشکیل می دهد ودر طول سال اندازه باران کم وبه صورت وقفوی می بارد, از اثر 

رطوبت کم آن محیط صحرایی بوجود می آید.                                        

رگو , جهنم  ,توبه  ,تک ,بابوس را با عمار ,ما  اراضی بکر و بایر دشت های بکوا

بند آب گردان باالی دریای  هریرود  ,خاشرود  ,هاروت , کجرود , فراه رود , انحراف 

دریای بزرگ  هلمند به کانالهای بزرگ وکوچک میتوان به ساحه زراعتی وامکان 

                                                                          مرطوب تبدیل نمود.

آبدان میر علم , دشت ارچی دشت  استند  که  نیمه صحرای دشت های شمال 

این اراضی های   ., دشت چاردره , دشت کیله گی, دشت لیلی می باشد

یله حفر کانال بزرگ جداکردن آب از دریای کوکچه , آمو , بغالن به وسبا  وسیع را 

                       آب رسانی به زمین های قابل کشت آن ممکن  ساخت است. 

 پروژه بند برق پنچشیر باالی دریای پنچشیر از بزرگ ترین منابع آبی نیروگاه

نیروگاه برق افغانستان به حساب می رود, اعماربند برق مذکور درتقویه وتامین 

درونته وهمچنان در جهت توسعه  سروبی و, دبرق نغلو ذخیره آب دایمی برای بن

بشتر اراض قابل کشت ساحه باغ داری وتاکداری زمین های  زراعتی والیت 

ننگرهار و با اعمار این بند اراضی وسیع  دشت  ,کاپیساه نواحی کابل,پروان 

مستعد  بگرام , ده سبز  با شیوه کشت دوفصله در سال مورد بهر برداری قرار 

                  کیرد.می 



 در حقیقت اکثر والیت افغانستان  از حوزه آبریز خوب برخوردار است واین امکان

 و حفر سنتی و جوی ها عنعنوی آبرسانی   با کشیدن نهر می دهدکه  ما  برای 

آبرسانی آب بدست رس کشاورزان  پخته یا ساخت کانال های کانال های خاکی 

شهامت می توانیم رشد انکشاف زراعت و این  باو   وباغ داران کشور ما قرارداد

باغ داری و تاکداری حرکت به سوی مصونیت  غذایی وخود کفایی کشور ما در 

تولیدات کشاورزی وانرژی برق مشگل اکثریت شهروندان افغانستان را حل 

 خواهم کرد.

ستان آزاد، آباد، آرام و سربلند که خانه ای امن و آسایش برای تمام به امید افغان

اقوام ساکن در آن باشد و همه از حقوق شهروندی، کرامت انسانی، آزادی و 

تصمیمگیر ی برابر برداربوده برادر وار زنگی نمایند. حق  

  سویدن 2102 سبتمبر 21مورخ 

 

 

 


