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 Scientific  علمی

 
  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠١٠  اپريل ٤المان،
  

  
  
  
  

  امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
  

  )بخش پنجم(
  

  زراعت، آبياری و مالداری
  

  :ور کشدر ـ وضعيت زراعت  ١
. ش در اثر تداوم جنگ سه دهۀ اخير ضربت کاری خورده استيست که شيوه های توليدات زراعتيافغانستان کشور

های جنگ سی ساله، منجمله ورشکستگی اقتصادی زراعت کشور اگر از يک جانب خرابيدالئل وضع اسف آور 
شت گندم، عدم توجه اوليای امور دولت زارعان کشور است، از جانب دگر خشکساليهای متواتر، کشت کوکنار بجای ک

در نتيجه، وضع  .نيز می باشند" بازار آزاد"به اين سکتور اقتصادی و ضربات خردکنندۀ به اصطالح دست نشانده 
 و ٢٠٠٧اقتصادی مردم مخصوصًا از ناحيۀ مواد ارتزاقی چنان خراب گرديد که در سالهای اخير از جمله در سالهای 

نان ما در بعض مناطق کشور مانند واليات بدخشان، سمنگان، يکاولنگ و چغچران از  عده ای از هموط٢٠٠٨
و اين در حاليست که زراعت در افغانستان در گذشته رونق خوب داشته و پيشۀ اکثريت مردم اين . گرسنگی هالک شدند

بخش زراعت منبع  .يدمی رس) يک(صد  در٧٣بل از تجاوز شوروی سابق به کشور را تشکيل می داد که تا سالهای ق
 بوده است  صد در٥٠عمدۀ توليد، استخدام و پايۀ بزرگ تجارت خارجی بوده و سهم آن در توليدات مجموعی بيشتر از 

حاکی از آنست که در گذشته ها غله ] ١[شواهد تاريخی، به طور مثال به اساس تحقيقات يک متخصص المانی ). يک(
  . د، بلکه از افغانستان در طول صدها سال به کشورهای همسايه نيز صادر ميشردکينه تنها کفايت ضرورت مملکت را م

 گندم وارد  هزار تن٣٠ بر اثر خشکسالی که عايد حالش گرديده بود، در حدود ١٩٥٦افغانستان برای بار اول در سال 
 افغانستان مستولی بسامان سياسی و اقتصادی که زير فشار حکومت خاندان نادری بر جامعۀبر اثر اوضاع نا. کرد

 به همين منوال ادامه يافت ١٩٧٠گرديده بود و نسبت عدم توجه اوليای امور، اين وضع، يعنی کمبود غله، تا آغاز دهۀ 
در .  هزار تن گندم در سال نياز داشت١٠٠در اين مدت افغانستان ساالنه به طور اوسط به واردات کمتر از ). ١شکل (

 هزار تن گندم به ٢٣٠ حدود ١٩٧١ که مخصوصًا در سال شد چندين ساله باعث آن  خشکسالی شديد١٩٧٠آغاز دهۀ 
 در واليت چغچران بر اثر ١٩٧٠در آغاز دهۀ " اين گرسنگی چنان شديد بود که ).١شکل (افغانستان وارد گرديد 

ثر آن آماسيدگی قحطی مردم به خوردن گياه هرزه مجبور شدند و از جمله گياهی را بنام چرمک می خوردند که از ا
استفاده می کردند ) Weed grass(مردم واخان نسبت قلت گندم از گياه پتک . شکم و بعض امراض دگر بروز مينمود

). دو" ( که اگر خوب پخته نشود، درد اعضاء و پس مانی ذهن را بار می آورد که مردم آنرا غير قابل عالج می دانند
دم مورد ضرورت خود را خودش تهيه کرده و از واردات گندم بعد از سالهای  افغانستان گن١٩٧٦ تا ١٩٧٤بين سالهای 

  ).١شکل ( متوالی فارغ گرديد
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  . در افغانستان١٩٨٣ تا ١٩٥٦واردات گندم در بين سالهای   :١شکل 
  
فی، وژه های انکشاهای فراوان زارعان کشور، به ثمر رسيدن عده ای از پرت اين خودکفائی در پهلوی زحمتکشيعل

اين روند که . ميائی و بکار برد ادويۀ ضد آفات زراعتی پنداشته می شودي و کود کۀ بذریهای اصالح شداستفاده از تخم
أس امور و بايد ادامه می يافت و بهتر می شد، بر اثر اختناق درونی حکومت مستبد داوود، تقرر افراد نابکار در ر

های عربی، که درآمد بيشتر در خارج کشور و کمبود نيروی کار را شوران، پاکستان و ک ايرمهاجرت هزاران افغان به
 دوباره به ١٩٧٧ات گندم در سال در نتيجه ضرورت به وارد. در درون مملکت در قبال داشت، نتوانست استحکام يابد

امی با تطبيق ده و در زمينۀ نظ اين روند منفی شتابنده گردي١٩٧٨ر با کودتای منحوس هفت ثو.  هزار تن باال رفت٥٠
  ). ١شکل ( در جريان جنگ افغانستان، ضرورت واردات گندم روز تا روز بيشتر شد شوروی " زمين سوختۀ"سياست 

 تا ٢،٢افغانستان ساالنه به گندم ، ضرورت واردات "بازار آزاد"با تجاوز امريکا و ناتو بر افغانستان و تطبيق سياست 
اين بدان .  مليون تن گندم در سال نيازمند شد٣نستان به توريد بيشتر از  افغا٢٠٠٧ مليون تن رسيد و در سال ٢،٣

 برابر افزايش ٧٥دود  ح٢٠٠٧ تا سال ١٩٥٦معناست که ضرورت واردات گندم افغانستان از نخستين بار در سال 
 توريد گندم زان حاصالت زراعتی تا جائی بيشتر گرديد و مي٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ها در سالهای بر اثر بارندگي. يافته است

در اثر اين رکود، فقر گسترده ای بر جامعۀ افغانستان .  زراعتی رفع نگرديدمحصوالت با آن هم رکود کاهش يافت،
 سازمان ملل متحد با انتشار يک گزارش تازه.  که بيشتر از نيم نفوس کشور گرسنگی بکشندگرديد و باعث آن شدتحميل 

 اعالم کرده است که يک سوم مردم افغانستان از فقر  هم به نشر رسيده،"بی بی سی" در ٢٠١٠که به تاريخ سی مارچ 
ر به افغانستان کمک لا ميليارد د٣٥های اخير، ظرف سالدر سازمان ملل متحد می گويد که  .]٢ [مطلق رنج می برند

  ناتونت متجاوزاخواس و اين وضعيت با ].٢ [سر می برنداد درصد مردم اين کشور در فقر بشده اما هنوز بيش از هفت
 تا ،دناز توليد هر نوع محصول در داخل افغانستان جلو گيری کنن می خواهند باق کامل قرار دارد، زيرا متجاوزادر انط
 تاريخنويس شهير کشور زنده ياد مير غالم محمد غبار در اثر درخشانش . در وابستگی غليظ آنها بماندمملکت

راسخ داشتند که ۀ يدـقـانگليس و پيروان او ع «: در اين مورد نوشت )٥٣٨ص جلد اول،  ،افغانستان در مسير تاريخ(
ثر است و ؤبرای اداره کردن بی سر و صدای يک کشور، از همه بيشتر فـقـر عمومی و شدت احتياج مردم، عامل م

صت ديدن بجانب در گنگس و بخود مشغول است که ديگر فـرـرداب فـقـر و احتياج دست و پا ميزند، آنقکه در ُم ملتی
 که او را در عمق يستـخواسته باشد سر از لجن بردارد، تنها ضربت مشتی کاف دستگاه حاکمه ندارد، و اگر فی المثل

 » .مرداب فـرو برد
د اين رکود در امور زراعت در حاليست که مملکت امکانات وسيع و عظيم انکشاف زراعت و آبياری و توليد موا

 يد حاصالت بيشتر را دارااين امکانات توانائی بهتر شدن و تول. و بيشتر از نياز خود داردصورت گسترده خوراکه را ب
های طرف زراعت در سطح جهان به پيروزي به اين ١٩٧٠از جانب دگر بايد يادآور شد که با آنکه از دهۀ . دمی باش

 و در حال ]٢٥ [ر جای مانده استزيست مثل گذشته بچشمگير نايل آمده ولی با آنهم گرسنگی و فقر و تخريب محيط 
  .گرسنگی می کشند ]٣[در جهان  انسان اردحاضر يک ملي

 صنعت و ستون فقرات اقتصاد را می سازد و زمينۀ کار فراوان را آماده می کند، لذا در ذيل بنایچون زراعت زير
زی خدمت خوانندگان گرامی  بدخشان معلومات موج و مالداری آبياری، تا روی امکانات انکشاف زراعتميشودکوشش 

  .ارائه گردد
 

   : و آبياریزيربنا های زراعت عوامل طبيعی ـ ـ٢
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به صورت عموم عوامل طبيعی، منجمله موجوديت خاک مساعد، آب کافی و حرارت منطقه در رشد نباتات و انکشاف 
م اند، از بهر مثال در واليات در بعض مناطق افغانستان اين هر سه عامل عمده به ه. اقتصاد زراعتی نقش عمده دارند

الکن در بعض مناطق دگر کشور . لغمان و قندهار و هلمند و غيره که امکان دو تا سه بار حاصلدهی را در سال دارند
 بهره دهی زمين کم بوده و بنا بر اين در همچو مناطق. ندارديکی و يا دو عامل مذکور موجود و عامل سومی حضور 

های خوب و حاصلخيز وجود دارد  مثال در صفحات شمالغرب کشور خاکبطور. غذائی می شوندمردم دچار کمبود مواد 
رفۀ رودخانۀ مرغاب که چنانکه مناطق بسيار وسيع در دو ط.  است، ولی مقدار آب کم استکافیو حرارت منطقه هم 

  ساخته نشدهکدام بند آبگردانا چون در اينج. های زراعتی را دارا می باشد، ولی آب کافی در اختيار نداردبهترين خاک
 بستر چوندر حقيقت امر در اينجا کمبود آب مستولی نبوده، بلکه . ، لذا اراضی سواحل مرغاب زير آب نمی گردنداست

رودخانه عميق است در نتيجۀ آن آب مرغاب با استفادۀ ناچيزی که از آن در افغانستان صورت می گيرد، از کشور 
 اما بر عکس در بخشی از مناطق بدخشان نوعيت خاک از کيفيت خوب بر خوردار نيست و و. بيهوده خارج می گردد

مساعد، امکان آن موجود است که با وجود اين اوضاع نا. وجود دارددرجه حرارت نيز پايين است، اما آب به قدر کافی 
 حاصلدهی چهرۀلبه کرد و های علمی و تخنيکی غه يعنی کمبود آب و کيفيت خاک به برکت پيشرفتبر دو عامل عمد
 .عوامل متذکره در ذيل به صورت مختصر مورد مداقه قرار می گيرند. زمين را باال برد

  
  : اقليم ـ ـ١٫٢
نظر به موقعيت منطقه منجمله با ازدياد ارتفاع از سطح بحر اوضاع  .دهی زمين تأثير مستقيم داردل باالی محصواقليم

اليت بدخشان يکی در آنست که اقليم اين سرزمين تحت تأثير شديد ساحات مرتفع مميزۀ مهم و .اقليمی تغيير می خورد
ها و کمبود و نشيب و فراز، مناطق بلند تپه سارها، صحراها، نيمه صحراها، حواشی صحراکوهستانی با عوارض پر 
شته و موجب آن گرديده  گذاهای خاک اين واليت تأثير فراواناين عوامل باالی ساختار. ار داردحتی عدم فرش نباتی قر

  . های اين مناطق نتوانند بصورت گسترده در بخش زراعت مورد استفاده قرار گيرندتا خاک
  

  : خاک ـ ـ٢٫٢
سۀ ملل های مؤس است، صرف در بعض راپوردر مورد خاکهای بدخشان مطالعات عميق و همه جانبه صورت نگرفته

رداتی از خاکهای اين واليت جسته و گريخته مورد بحث قرار دود علمی بين المللی مفمتحد و نشرات چند مؤسسۀ مع
 بلند، خاکهائی کوهستانهائی، در اين آثار انواع خاکهای بدخشان مانند خاکهای مناطق يخچالی]. ٢٤، ١١-٤[ گرفته اند

 و بستر  دره ها،ها علفزارهای کوهی و خاکهای تپه سارخاکهایهای سرد و نيمه صحراها، تپه هائی کوهستانها، صحرا
عامل عمده که عبارت از نقش احجار مادری در ، الکن و جوانب رودخانه ها به صورت بسيار ابتدائی تذکر داده شده

 در مورد خاکهای بدخشان به صورت ساده در اين نوشته يادآوری طالبیم.  باشد، از نظر افتيده استهاخاکچنين تشکيل 
شرح مفصل خاکهای بدخشان . اکشناسی علمی انصراف به عمل آمده است که برای آسانی در فهم آن از شيوۀ خميگردند
نقش  و اراضی اشکال "در قيد کتابی و همکاری نگارنده نس المانت پوهنتون ماي اوستادداکتر نيک محمد مقصود به قلم

 از الۀ حاضررس برای جلوگيری از حجم  لذا. تا يک سال دگر به چاپ خواهد رسيد"افغانستانهای تشکيل خاکآنها در 
  .ديد خاکهای بدخشان صرف نظر ميگردتفصيل مز

ی مواد خاکهای بستر دره ها که ميده دانه بوده و دارا. هر منطقه نظر به احجار و اوضاع اقليمی آن بوجود می آيدخاک 
 تا صورت عموم کيفيت خوب می داشته باشند، مثًال درۀ بهارک و نواحی غرب بدخشان وعضوی و مواد آهکی اند، ب

های تند و جلگه های شخ و دامنه های پر فراز مقدار سنگ، جغله و الکن در نشيب. ی مرکزی اين واليتحدودی هم نواح
با ازدياد ارتفاع از سطح بحر و اوضاع . ريگ در خاک زياد بوده و در نتيجه ميزان بهره دهی آنرا کاهش می دهند

با وجود سردی اقليم در بدخشان در بين دره ها  . تغيير می خورداقليمی خصوصيات خاک و در نتيجه نوعيت نباتات نيز
های بلند خاکهائی  فرو افتاده و دامنه های کوهستانها و حتی در بين خود کوهستانو جناحين رود خانه ها و در مناطق

ثر تخريب طبيعی  ايک عامل مهم در پر فيض بودن اين خاکها اينست که بر. بوجود آمده اند که قابل استفاده می باشند
ی نباتات به آسانی قابل دسترس که براسنگهای مادر مقدار کافی منرالها و نمکهای مفيد بر آنها عالوه گرديده است، 

در حوزه های زراعت آبی و للمی دسترس نباتات به چنين امالح معدنی سنگ بنای محصوالت زراعتی را . باشندمي
 نمونۀ محدود از اين خاکها مختصرًا سه در ذيل به .قرار گرفته می توانندسازد که مورد استفادۀ زارعان بدخشان مي

  :اشاره می گردد 
  
  :خاکهائی خاکی رنگ و نسواری مناطق صحرائی و نيمه صحرائی  •

ها از اين خاک .بسيار حاصل خيز می باشند بوده و  بيشتر در نواحی غربی و مرکزی بدخشان اين خاکهاساحات ترسباتی
ها از جا بيجا شده، توسط آب انتقال يافته و احجار جغلدار مناطق  ساخته شده اند که بار)ِگل ُرس(  لوسمانواع و اقسا

عالوه بر اين کوهستانها، تپه ها، حوزه هائی فرورفته، دامان کوهستانها و دره . ساحلی رود خانه ها را پوشانيده است
امت طبقات ِگل ُرس و انواع ضخ. وشانيده شده اندهای مناطق غرب و جنوب غرب بدخشان توسط همين ِگل ُرس پ

 متر از سطح بحر، گسترده شده اند، بين ٢٦٠٠ و  ٢٥٠٠سست و پاشان تا ارتفاعات  اين ِگل که به قسم ترسبات مشابه
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کيفيت و  فزيکی و کيميائی خود، خاکهای پراين خاکها نظر به خواص مساعد. نوسان می کنند] ٩-٤[ متر ٥٠ تا ١٠
به اساس پيدايش همين ِگل ُرس و انکشاف . عتی را برای کشت للمی و آبی در بدخشان تشکيل می دهندخوب زرا

 ه و انکشاف يافتههای کوچک گذاشته شد قديم و نديم اساس قريه ها و شهرزراعت باالی آن بود که در همچو مناطق از
که در جوار  ين سواحل رودخانه هائیهای هموار در آن موقعيت دارند، جناحنواحی غرب بدخشان که زمين .اند

های خوب اين خاک. اند) ِگل ُرس(لوس همين کوهستانهای کم ارتفاع در جريان اند و همچنين تپه های اين مناطق آگنده از 
مانند کمر بندی به موازات دامنه های شمالی هندوکش کشيده  ارتفاع را پوشانيده  تپه سار ها و کوهستانهای کم،زراعتی
 نواحی کوهستانهای غرب و شمال غربی بدخشان ادامه پيدا کرده، ساحات وسيعی را در کشم، فيض آباد، رستاق، شده تا

  ). و نقشۀ يک٢ و ١(شهر بزرگ و راغ می پوشاند تصاوير 
  

 
 ترسبات لوس در مناطق :١تصوير 

بهار). شهر بزرگ(مرکزی بدخشان 
 . از داکتر هدايتتصوير. ١٩٩٩سال 

  

بهار.  )شهر بزرگ( مناطق کشت للمی و علفچر در مناطق مرکزی بدخشان : ٢تصوير   
  . از داکتر هدايتتصوير. ١٩٩٩سال 

موادی که (ينست که اين خاکها دارای مواد عضويست کيفيت عالی اين خاکها، مخصوصًا خاکهای خاکی رنگ يکی در
و در بعض جاها صد که مقدار آن بين يک تا دو در) ندبر اثر تجزيۀ نباتات و تا حدودی حيوانات به خاک عالوه می گرد

اين خاکها از يک جانب آگنده از مواد غذائی نباتی اند از طرف دگر ميتوانند رطوبت . صد می رسدبين يک تا چهار در
چون ]. ٥[ ميباشند ريبی مميزات خاکهای سياه را دارااين خاکهای خاکی رنگ به صورت تق. را در خود حفظ نمايند

طق شرقی غرب بدخشان دار بارندگی از نواحی غرب بدخشان به طرف شرق اين نواحی افزايش می يابد، لذا در منامق
 .شوندرفته به خاکهائی نسواری تبديل ميها و دره هائی بدخشان مرکزی خاکهای خاکی رنگ رفته و در تپه سار

 آن زياد است، در گذشته های دور مانع آن کوهستان خواجه محمد که از جنوب به طرف شمال افتاده است و ارتفاع
ن در نتيجه، اي. که بيشتر توسط باد صورت گرفته، نتواند از اين کوهستان عبور کند) ِگل ُرس(گرديده که ترسبات لوس 

های خوب زراعتی گرديده، تا دامنه های غربی اين کوهستان رسيده و همدرانجا به ترسبات که باعث بوجود آمدن خاک
  .باشدمي) ِگل ُرس(اک های حاصلخيز لوس طور عموم فاقد خناطق شرقی کوهستان خواجه محمد بلذا م. نديده اپايان رس

  

  :خاکهای نسواری  •
جا پيدا می شوند، در ای جغلدار در دامن و پای کوهستانها و حوزه های هموار يکصورت عموم با خاکهکه باين خاکها 

 درۀ اصلی کوکچه و در حوزه های فرو افتادۀ بهارک و جرم و نواحی مناطق شمال کوه خواجه محمد، نواحی فوقانی
 و ائتکاالت احجار سخت و سفت و بر اين خاکها بر اثر تجزيه. ستادۀ شيوا پراگنده اند آب ايحوالیکوه هزار چشمه تا 

 خاکهای اطقی کهدر من. ها بوجود آمده اندهاثر ترسبات آبهای جاری دورۀ های يخبندان و انتقال مواد از دامن کو
 متر از سطح ٣٦٠٠ و حتی تا ٣٥٠٠، ١٥٠٠طق جنگلی ساخته شده اند، تا ارتفاعات نسواری و خاکهای خشک منا

هائی را می سازند که در ق باال تر از اين ارتفاع، چراگاهمناط. بحر هم کشت للمی و هم کشت آبی صورت می گيرد
های وسيع به ئی از جنگلدر اين حوزه ها بقايا. )نقشۀ يک (ميتوانندگرفته سکتور اقتصاد مالداری مورد استفاده قرار 

های مرده و مواد غذائی نباتی کافی داشته و اليه های فوقانی آنها ضخيم چون اين خاکها در خود گياه .نظر می خورند
ری و بکار برد نوبتی ز تخمهای بذبوده و نشيب خفيف دارند و تنظيم آب در آن متناسب است، لذا ميتوانند با استفاده ا

  .های عضوی و منرالی ساحه های مهمی را برای محصوالت زراعتی تشکيل دهندکود
    

 :خاکهائی کوهستانهائی بلند، تپه هائی کوهستانها، صحرا های سرد و نيمه صحرا ها  •
 ر از سطح بحر قرا متر٤٥٠٠تر از  اين خاکها مربوط به آن مناطق کوهستانهائی بلند می شوند که ارتفاع آنها پائين

ها تا شش ماه و بيشتر وسان می کنند و درجۀ حرارت آن جا متر از سطح بحر ن٣٦٠٠ تا ٣٥٠٠داشته و بلندی آنها بين 
چون اين مناطق بسيار سرد و خشک اند، لذا در همچو جاها تخريب احجار ). سه(از آن زير صفر قرار داشته می باشد 

ون فرش نباتی کم است، لذا از جانب دگر چ.  تخريبات کيميائی اتفاق نمی افتدفقط به صورت فزيکی صورت می گيرد و
در همچو . رودروسۀ تشکيل خاک بسيار بطی پيش مي کيمائی صورت نگرفته در نتيجه پ- ی مشترک بيولوِژيکفعاليتها
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يف بوده و خصوصيات آنها بسيار ضعساحه ها خاکهائی بوجود آمده اند که ضخامت طبقات آنها بسيار کم و اليه های 
مام مانده و هنوز ت اين است که پروسۀ تشکيل آنها نامشخصات اين نوع خاکها در. خاکهائی کم حاصل را نشان می دهند

نها که بر اثر فرسايش نباتات و عالوه بر اين مقدار مواد عضوی آ. های آنها تجزيه نمی گردندخام بوده و سنگها و منرال
ئی اند که عاری از هامناطق بلند دارای خاکلذا . قليل استيد، در قسمت فوقانی اليۀ زمين  حيوانات بوجود می آميرش
کوهی بدخشان به خاک های مناطق . )نقشۀ يک (های الزم و مواد عضوی بوده و کمتر برای زراعت مساعد اندمنرال

] ١٢[ بين نيم متر تا سه متر ضًا بعهای ريگدار ساخته شده که ضخامت آنهاصورت عموم از ِگلهای جغله دار و يا ِگل
  .ها صخره هائی قرار دارند که در مقاطع کوه ها به چشم می خورند تحت اين خاک در.نوسان می کند

 

 )سه (خاکهای مختلف بدخشان با نوعيت استفاده از آنها :١نقشۀ   
    

ير را در تشکيل خاکهای بدخشان می توان در واضح می گردد، اين تفاوت و تغيخاک در باال چنانکه از شرح سه نمونۀ 
 فاعات متفاوت محيط های متنوع فضایتقسيم بندی محيط زيست اين واليت مالحظه کرد، چنانکه مناطق مختلف با ارت

از جانب . اين اوضاع طبيعی باالی امکانات اقتصادی و زندگی باشندگان مناطق تأثير گذاشته است. زيست را ساخته اند
، دره های )ِگل ُرس( لوس های هموار در بستر و دو طرفۀ سواحل رودخانه ها، تپه های آگنده ازی مانند زمينمناطقدگر 

  .های زيست متفاوتی را بوجود آورده اندفع، خاکهائی با نوعيت دگر و محيطهای متوسط و بلند و سطوح مرتکوهستان
  

  : آب ـ ـ٣٫٢
 آب رکن موجوديتل محدود کنندۀ زراعت پنداشته می شوند، زيرا  به آب عوامابستگی کشت از باران و عدم دسترسو
 زراعت محصولدهی بلند ورت نسبتًا منظم بارندگی صورت ميگيرد، صدر جاهائيکه ب. دۀ زراعت را تشکيل می دهدعم
از کمبود بخاطر آنکه در بدخشان سيستم بند و انهار و آبياری جود ندارد، لذا با وجود آب فراوان زارعان کشور . دارد

 . رجوع شود بخش سوم اين رسالهبهمنابع آب بدخشان  جهت معلومات در خصوص .آب رنج می برند
  

  : نوعيت کشت ـ ـ٣
های جغرافيائی مانند ارتفاع منطقه، ترکيب خاک، اندازۀ  مخصوصًا به مناسبتفرش نباتی به عوامل مختلف محيط زيست،

نقش . تی تأثير می گذارندعمی گيرد که همه باالی محصوالت زرارطوبت، درجۀ حرارت، شدت باد و غيره ارتباط 
با زياد شدن ارتفاع، درجۀ حرارت کم شده ميرود، در حاليکه مقدار ارتفاع در اين رابطه برجسته تر می باشد، زيرا 

ر از دامنه های ت مانند بهارک و فيض آباد مقدار بارندگی کم در حوزه های فرو افتاده، چنانکهبارندگی افزايش می يابد
 و  هابنابران از نظر محيط زيست و زراعت در بدخشان مناطق متعددی به وجود آمده اند که غله. هاستکوهستان
شود کشت مي) برنج لک(منطقۀ کشم شالی به گونۀ مثال در  .کنندمعين با نوعيتهای مخصوص در آنجاها رشد ميحبوبات 

در دو . ناطق جرم و بهارک برای نموی نباتات ميوه دار بسيار مناسب اندکه به آب فراوان نيازمند است، در حاليکه م
در  متر از سطح بحر از نواحی دشت قلعه تا شمال فيض آباد ١١٠٠ تا ٤٠٠طرفۀ رودخانۀ کوکچه در ارتفاعاتی بين 

ه در  مثل خربوزها و ميوه ها و امکانات کشت فصل دوم مانند سبزی برنج دو فصله کشت می شودبعض مناطق 
در . رود باالتر نسبت سردی هوا از بين مي اين امکانات در نواحی.]١٣[ ارتفاعات بلند تر به جانب انجمن موجود است

نواحی شهر بزرگ، ارگو و کشم درختان پسته و در مناطق شهاده، وردوج، يمگان و شغنان چهار مغز به وجه احسن 
عالوه بر اين درختان ]. ١٤[ تن چهارمغز صادر شده بود ٤٥تر از  تنها از درۀ زرديو بيش١٩٦٢در سال . رشد می کنند

های آن که نه تنها ميوۀ توت بلکه از برگتوت در ساحه های کشم، جرم و شغنان به بهترين صورت حاصل می دهند 
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ف رشد و  مختلآبی و ميوه هایين ترتيب در مناطق مختلف بدخشان کشت بد.  ابريشم نيز استفاده ميگرددبرای تربيۀ کرم
" فصل"محصوالت کشت آبی و يا به قول عوام رسيدن ) پخته شدن(رسيدن . نمو کرده، ارزش اقتصادی بار می آورند

چنانکه در منطقۀ بهارک و جرم محصوالت نباتی از . در مناطق مختلف بدخشان در مواسم مختلف صورت می گيرد
در حاليکه در مناطق بلنِد جرم و درۀ خاش محصوالت . رسنديه شده رفته و به ثمر م پختسرطان تا اخير جوزاواخر ماه ا

 و سنبلهحتی در بعضی مناطق بلند تر، اين محصوالت در اخير .  پخته می شوندسنبله و سرطانزراعتی بين ماه های 
 برای از يک طرف مردم می توانند.  فوايد زياد در قبال دارد،اين تغيير در رسيدن فصل.  به ثمر می رسندميزانشروع 

 مدتهای طوالنی در جريان سال از ميوه و ترکاری تازه مستفيد شوند و از جانب دگر از ضياع و خرابی ميوه جلوگيری
در مناطق گرم مثًال در قندهار ميوه به يک بارگی پخته شده و چون سرد خانه ها وجود ندارد، مقادير زياد . شده ميتواند

  .آن گنده شده و از بين ميرود
های گسترده در اوضاع و احوال طبيعی، طيف وسيعی از نباتات از جمله نباتات پست و  نظر به اين دگرگونيبهر حال،

اين حوزه های متعدد و مختلف زراعتی و . کم دوام تا نباتات عالی و دوامدار در حوزه های مختلف بدخشان می رويند
   : به ساحات ذيل تقسيم می شوندو حبوباتپر رنگ از نظر زرع غله 

  
 در همچو ساحه ها به صورت عموم جو، جودر،  :د متر قرار دار٣٠٠٠ تا ٣٤٠٠ا بين  ساحاتی که ارتفاع آنهـ ـ١

  .ماش و گندم بهاری کشت می شود
  
 در همچو ساحه ها به صورت عموم جو، جودر، :د  متر قرار دار٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ا بين  ساحاتی که ارتفاع آنهـ ـ٢

 مثل زردآلو، سيب و غيره می روغنی مانند کنجد، زغر و ميوه هائینخود، عدس، نباتات گندم، ارزن، ماش، لوبيا، 
  .رويد

  
حه ها به صورت عموم انواع غله ها و در همچو سا :د  متر قرار دار٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ ساحاتی که ارتفاع آنها بين ـ ـ٣

گندم تير . غيره به وفرت کشت می شودشقه و مانند شبدر، ر مخصوصًا توت و نباتات علوفه ئی حبوبات و ميوه باب
  . متر ميرويد و به ثمر ميرسد٢٣٠٠ تا ٢١٠٠ماهی حد اکثر در ارتفاعات کمتر از 

در تمامی ساحات نامبرده در پهلوی زراعت، مالداری نيز صورت می گيرد مخصوصًا در مناطق زيباک، واخان و 
متر از سطح بحر نسبت به مناطق  ٢٠٠٠تفاعات باالتر از چون مناسبات طبيعی در مناطق باالئی دره ها در ار. شغنان

  :به دو بخش ذيل تقسيم می شوند  اهالی از نگاه کشت و تراکم ين بسيار فرق می کند، لذا دره های بدخشانپائ
 و   متر از سطح بحر٢٠٠٠دره های کوهستانهای کم ارتفاع، تا بلنديهای  •
 .ر از سطح بحر مت٢٠٠٠دره های کوهستانهای بلند، بيشتر از  •

که از هندوکش شرقی، منجمله از بدخشان ديدن کرده، مشخصۀ دره های هندوکش را چنين ] ١٤[يک دانشمند المانی 
های فوقانی خويش که در ارتفاعات بلند قرار دارند،  به گونۀ مثال درۀ منجان در قسمت اين دره ها،« :بيان می کند 

های وسطی که در قسمت.  می باشند افتادهد قصبات آن کوچک و از همدگر دوراراضی نسبتًا وسيع و زيبا داشته و تعدا
ها عميق می کنند، قريه ها يا اصًال وجود ندارند و يا خره های کوهستانصمعموًال رودخانه ها بستر خويش را در بين 

 در مناطق پائينی دره ها، الکن. ها قرار می داشته باشنداالی دامنه ها و شيله های کوهساراينکه جسته و گريخته در ب
. که به نخی کشيده شده باشند در جوار رودخانه ها به نظر می خورند  و مناطق مسکونی مانند مراوريد هائیروستاها

های عميق و طوالنی در مناطق وسطی دره ها  در مناطق عليای دره ها و تنگناقسيمات سه گانه يعنی اراضی وسيعاين ت
ها ر مناطق کوهستانی عالوه بر علفچر د» .ی دره ها در بدخشان زياد به نظر می رسدسفالو مناطق هموار در مناطق 

در همچو مناطق حوزه های عاری از نباتات که بيشتر از جغله های کوهستانها . بته های کوتاه قامت نيز می رويند
  .ترکيب يافته نيز به کثرت ديده می شود

  
  : کشت آبی و اهميت آبياری ـ ـ١٫٣
 ،گيردرتفاع کم دارند، کشت آبی صورت ميصوصًا در دره هائی که از سطح بحر اخهای معينی از بدخشان، مخشدر ب

شرق فيض آباد، دره های بهارک و  شرق و جنوب که در جريان سال آبياری ميشوند، به طور مثال در نواحی شمال
  ). ٤ و ٣تصاوير (جرم 
 متر قرار دارند ٢٠٠٠ تا  ١٤٠٠ی بيشتر در ارتفاعات بين  قابل آبياریزارع حبوبات و سبزيهاها و تاکستانهای و مباغ

تات و بصورت عموم در اين ارتفاعات که امکانات آبياری مساعد تر است، زياد ترين انواع نبا). ٤ و ٣تصاوير (
ری ميسر گردانيده ها قراء و دهکده ها بوجود آمده که به کمک اهالی زمينه جوی کنی و آبياهمدرآنجا. حبوبات می رويند

 و حبوبات و حيوانات  قرار دارد، بخاطر انواع ميوه بابمنطقۀ روشان که در درۀ پنج در بين شغنان و درواز .شده است
  . مشهور است)نوعی شتر دوکوهانه و تيزرفتار"(بختیُ"منجمله اشتر 
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   بدخشان در ساحۀ جرم :٣تصوير 
  Earth Google تصوير از

  ت فراخ بين جرم و بهارکدش : ٤تصوير   
   Earth Google تصوير از

  
. آن در دره ها و در بسياری نقاط در نواحی غرب بدخشان رايج است کشت مردم بدخشان بوده که گندم خوراک عمدۀ

های بذری محلی که با آب و تاب منطقه معموًال تخم .ندرتًا در سواحل کوکچه کشت جو و جواری هم صورت می گيرد
گرديده و زرع می گردند های بذری از خارج مملکت نيز وارد الکن در اين اواخر تخم. می گردندارند، کشت مطابقت د
های وارد شده شايد هميشه مفيد تمام ت تغييرات اقليمی استفاده از تخمبا در نظرداش. های محلی را می گيرندو جای تخم

ی های گندم تيرماهوسم بهار صورت می گيرد که به نامر مماه و دگندم نظر به اوضاع اقليمی در تيرکشت ). دو(نشود 
نباتات صنعتی . ماهی در مناطق هموار و گندم بهاری در مناطق مرتفع کشت می شودگندم تير. و بهاری ياد می گردد

اما زغر و . های بدخشان بصورت محدود و به ندرت کشت می شودبلبو نسبت سردی اقليم در بعضی جاچون پنبه و ل
در مناطق باالشهر و پايان شهر درۀ وردوج و در منطقۀ چاکران اين  .به صورت آبی و للمی نيز زرع می گرددکنجد 

متأسفانه که صنايع استفاده از نباتات صنعتی در .  پنبه نيز کشت می شود،دره و در نواحی جرم عالوه بر حبوبات
  . اندر جنگ سی ساله از بين رفته و صنايع ابتدائی مانند تيل کشی بر اثبدخشان به وجود نيامده

 برای وجود انسان سبزی و ترکاری.  صورت می گيرد که به آب زياد نيازمند استاط بدخشان کشت سبزيهاق ندر بسا
 اصالح شده در اين رابطه ترويج تخمهای سبزيهای. رور استسازی آن بسيار ضار مفيد بوده و تقويت کشت و بهتربسي

 الزم است، با شيوه رارت و رطوبت که برای رشد سبزيهاده های پالستيکی برای ارتقای حو زودرس و استفاده از پر
  .اين شيوه قبًال در مناطق شغنان و درواز تجربه شده و نتيجۀ خوب داده است. های فنی ديگر بايد صورت گيرد
 در بدخشان کشت  و ناچيز توليد ترياک، به حيث مسکن درد، به صورت بسيار محدودکوکنار از زمانه های دور برای

الکن در سالهای جنگ و مخصوصًا در سالهای بعد از سقوط طالبان، کشت اين نبات در بدخشان به سرعت . می گرديد
دو دليل در توسعۀ ]. ١٥[بدخشان اکنون از درک وسعت کشت کوکنار پنجمين واليت افغانستان می باشد . باال رفت
  :ته است وکنار در بدخشان نقش عمده داشکشت ک
 يکی موجوديت جنگساالران و جنايتکاران در قدرت محلی و دولتی و روابط شان با مافيای بين المللی و •
دوم نزديکی مرز طوالنی و غير قابل کنترول بين تاجکستان و افغانستان که قاچاقبران به سادگی از آن عبور  •

 .می توانند
های وسيع مردم به دامن ترياک گرديده که اين آفت نه تنها وضع اسفبار اقتصادی مردم بدخشان باعث لغزش توده 

ن مصنوعات عداد معتادا ت٢٠٠٩ در سال .کودکان نيز به آن اعتياد پيدا کرده اندحتی دامنگير مردان شده، بلکه زنان و 
ابطه دولت  در اين ر. که اين تعداد رو به افزايش است هزار نفر تخمين زده شده است٢٠ک در بدخشان بيشتر از اتري

بکار برای مردم زمينۀ کار و روزگار زيرا اين دولت نا.  منفی بازی ميکندلی و، نقش بسيار بزرگ کرزیۀدست نشاند
 نساخته، مقدرات مملکت را به دست جنايتکاران داخلی و مافيای بين المللی سپرده است و ميگذارد که مردم را مساعد

  .رياک پناه ببرند به ت، مرض و نااميدیاز شدت فقر اقتصادی
 

  : کشت للمی ـ ـ٢٫٣
تا ارتفاعات  و حتی ]١٣ [ متر از سطح بحر٢٢٠٠ تا ٤٠٠بين ارتفاعات کشت للمی در افغانستان به صورت عموم  

از اينکه مناطق وسيعی از بدخشان باالتر از اين .  صورت می گيرد]٤ [ متر از سطح بحر٣٤٠٠ تا ٣٢٠٠حدود 
. می صرف به نواحی مرکزی و غربی بدخشان که ارتفاع کمتری دارند، محدود می شودارتفاع قرار دارند، کشت لل

نقاط بدخشان اين دو عامل دارند که در بسا نوعيت و درجۀ بهره وری خاک و مقدار بارندگی در کشت للمی نقش عمده 
 غربی و مرکزی بدخشان چنانکه قبًال ذکر گرديد، در مناطق وسيعی، منجمله در بخشهای. به صورت مثبت وجود دارد

 متر از سطح بحر ترسبات ٣٠٠٠  بيشتر ازتاو  ١٠٠٠از   کمتردر سطوح مرتفع و دامان کوهستانها در ارتفاعات
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بطور مثال در ساحۀ بين غوزک دره تا . وجود دارد که برای کشت للمی بسيار مناسب اند) ِگل ُرس(باريکدانۀ لوس 
 تا چاوش دره و تا سيخ دره در شمال و شمالغرب فيض آباد که يک ساحۀ چنار دره در جنوب و جنوبغرب فيض آباد

 کيلو متر مربع ترسبات باريکدانۀ لوس افتيده اند که برای ٣٠٠ بيشتر از ، کيلو متر مربع را احتوا می کند٩٠٠تقريبی 
ان به صورت عموم همچنان در جناح شمالی هندوکش، منجمله در بدخش). ٢ و ١تصاوير(کشت للمی بسيار مساعد است 

 ملی ٨٠٠ تا ٥٠٠مقدار اين بارندگی بين . در بهار بارندگی کافی صورت می گيرد که برای کشت للمی ضرور است
ها در پايان بهار رطوبت هوا را باال برده و برای رشد للمی مؤثر عالوه بر اين ذوب برف. ان می کندمتر در سال نوس

قامت وزش باد تها آفتاب رخ است و يا اينکه در اسی شود که جناح کوهين محاصلدهی کشت للمی مربوط به ا. است
ها در صورت اخيرالذکر للمی زار. دنهای خشک کننده قرار دارند که تأثيرات مخرب آنها در ساحه قابل رؤيت می باش

ار داشته باشند، در ها در دامنه های آفتابی با نشيب زياد قرهمچنين اگر للمی زار. ی نمی دهندخشک گرديده و بهرۀ کاف
ها به وجود می آيد، از اليه های خاک به سرعت به امتداد ميالن دامنه ب باران و آبی که از ذوب شدن برفاين صورت آ

با آنهم توسعۀ للمی . می بيندها به زودی خشک می گردند و حاصلشان نقصان جريان افتيده، در نتيجه للمی زارها به 
خشکسالی و عدم . فادۀ مزيد از اين امکانات در اقتصاد بدخشان نقش مؤثر ايفاء می کندها در ساحات مناسب و استزار

  .بارندگی محصوالت للمی را کاهش داده در نتيجه در تعداد مواشی و محصوالت حيوانی تقليل رونما می گردد
   

  :و تربيت زنبور عسل ميوه  ـ ـ٤
بلندی قامت اين . ی، گردآلو، توت، شفتالو و غيره می روينددر بدخشان درختان ميوه مانند زرد آلو، سيب، ناک، به

در بين درۀ بهارک که يکی . نباتات سوزنبرگ به ندرت به چشم می خورند .د متر ميرس٨ تا ٣ بطور اوسط بين درختان
 درۀ چاکران. صل خوب می دهد حا، غله و ميوه)٤ و ٣تصاوير (از پرفيض ترين دره های بدخشان به حساب می آيد 

های تربوز و خربوزه ه و مملو از درختان ميوه و پاليز به رودخانۀ وردوج می ريزد، يک درۀ بسيار طوالنی بودکه آبش
  .عالوه بر اين انگور در بدخشان فراوان ديده می شود]. ١٦[می باشد 
ی حاصالت نباتی، و ارتقا) Pollunation(های نباتی يعنی گرده افشانی د آوريست که برای بارور ساختن گلقابل يا

ضرور بوده و از  لذا تربيت اين حشرۀ مفيد.  می نمايدءمخصوصًا از درختان ميوه، زنبور عسل نقش بس ارزنده ايفا
به آسانی از يک ساحه به ) کولونی(های زنبور عسل خور اهميت است، مخصوصًا که صندوقنظر اقتصادی نيز در 

در تابستانها بدخشان و در زمستانها مناطق گرم . دست قابل انتقال اندساحۀ دگر به داخل يک منطقه و يا مناطق دور 
  .چون ننگرهار و قندهار حوزه های خوب برای تربيت اين حشره می باشد

  

  :و دارندگان مواشیعلفچر  ـ ـ٥
، سبزه در رابطه با غلفچر بايد يادآوری کرد که در بين مردم اصطالحات مختلفی مروج است، از قبيل چراگاه، چمنزار

با آن هم در مورد چمنزار و . صورت دقيق تعريف نگرديده اند مالچر و غيره که از نظر علمی به زار، علفزار، قصيل،
 علفزار قابل چمنزار دارای سبزه های باريک و دراز بدون ساقه بوده در حاليکه قصيل به ساحۀ : "قصيل چنين آورند 

های علفچر.  يا چراگاه تذکر می يابندجموع اين اصطالحات زير نام علفچردر اين رساله م). دو" ( الق می شودطدرو ا
 در صد تمام اراضی کشور را احتواء می کند که تخمينًا ٦٢باشد که بيشتر از  مليون هکتار زمين مي٤٠ان جمعًا افغانست

 پوشانيده شده هار بدخشان مناطق وسيعی توسط علفچرد ).يک( تغذی می شوند  مليون رأس حيوان در آن٢٠ی  ال٢
ه داری را  که اراضی دامن، متر از سطح بحر موقعيت دارند٤٠٠٠ تا ٣٥٠٠ها عمدتًا در ساحاتی بين اين چراگاه. است

 ،)٦تصوير  (اهای اطراف شيوخاش، دشت ماچی، دشت مزار، چراگاههای دشت ايش، دشت می سازند، مانند علفچر
  ).  در بخش اول اين رساله٦ تصوير  در زير و٦ و ٥تصاوير (های ديگر انجمن و صد

 مردمان محل، کوچيها و نيمه .]١٥[تخمين زده می شود   مليون هکتار٢،٨های بدخشان در حدود وسعت چراگاه
همچنين . اها به چرا ميبرندها مواشی خود از قبيل رمه های بز و گوسفند و اشتر و غيره را در آنجکوچيها در تابستان

 يعنی به ايالق ميروند و هاا خانواده های خود به اين چراگاه مالدار می باشند در ايام تابستان بکهزارعان ساکن قريه ها، 
، دانشمند امريکائی و " دوپریلوی"اين حرکات به قول .  می زنند و در خزان دوباره بر ميگردندها خيمهدر آنجا

ی پائين به مناطق مرتفع و بلند ز حوزه هات، زيرا صاحبان مواشی ا، بيشتر حرکات عموديس]١٧[متخصص افغانستان 
   .بيشتر در خطوط عمودی به حرکت می افتند

 رمه دارانی اند که دسته دسته از چراگاههای بهاری به چراگاههای تابستانی يعنی در مناطق بلند کوچ می کنند و هاکوچي
بسياری کوچيهائی که با مواشی خود به . با سرد شدن هوا دوباره به مناطق گرم در حوزه های فرو افتاده بر می گردند

پشتونها بيشتر در يک خط ] ١٧" [لوی دوپری"به قول . چراگاههای بدخشان مواصلت می کنند، پشتونها و قرغزها اند
السير افقی در حرکت اند يعنی فاصله های طوالنی را از واليتی به واليت دگر می پيمايند، در حاليکه قرغزها در يک 

کوچيهائی که به چراگاههای .  مناطق کم ارتفاع به مناطق مرتفع در عين منطقه در جوالن می افتندخط عمودی از
. بدخشان می آيند، بيشتر از مناطق ننگرهار، حوزه های دوشی، پلخمری، کندز و بغالن اند که از اقوام غلجائی ميباشند

 به فروش گوشت، لبنيات، پشم، چای، بوره، تيل اين کوچيها در خط السير شان با مردمان محل داخل داد و ستد شده
الکن . خاک، گوگرد، تفنگ و مهمات می پردازند و غله، حبوبات، سبزيها، ميوه های تازه و خشک را مبادله می کنند
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.  ساله بازار اين مبادله را از رونق انداخته است٣٠بهتر شدن وضع مواصالت و تردد مردم به مراکز واليات و جنگ 
 کوچيها برای مردم محل پول را در برابر سود به قرض ميدهند و بسياری اوقات زارعانی که در محل مقداری بعض از

زمين را صاحب اند برای اجرای مراسم عروسی و غيره از کوچيها پول نقد قرض می گيرند و يا اشيای تجارتی را به 
، در اين صورت زمين آنها در گرو کوچيها رفته در صورتيکه مقروضين ذمت خود را پرداخته نتوانند. قرض می خرند

 . در نتيجه کوچيها برای حصول اجارۀ سال دگر دوباره بر می گردند. و به مردم محل به اجاره داده می شود
  

  .اعلفچر در منطقۀ شيو : ٦ تصوير    .]٢٣[ علفچر در واخان  :٥تصوير 
  .Earth Googleتصوير از

ابستانها  تا حدودی به زراعت نيز اشتغال دارند و تقريبًا نيمی از آنها با مواشی خود در تاند کهمالدارانی  کوچی هانيمه 
يعنی در قشالق مصروف  در محل و حبوباتدر حاليکه باقی آنها به زراعت غله . ها ميروندبه ايالق يعنی به علفچر

 .تواء می کندخط السير اينها که بيشتر عموديست، فاصله های کوتاه را اح. باشندمي
گونۀ عمومی استفاده صورت  بصورت انفرادی و اشتراکی و بهای بدخشاناز چراگاههای افغانستان منجمله از چراگاه

اين . گرددو افتاده به مناطق مرتفع آغاز ميهای بدخشان در پايان بهار از نواحی فرحرکت حيوانات به چراگاه. ميگيرد
هار در حرکت اند، زيرا بهار متناسب با ارتفاع منطقه آغاز می گردد، يعنی بدان معناست که مالداران همزمان با ب

زمانی که در حوزه های فرو افتاده بهار به پايان رسيده، در مناطق نيمه مرتفع تازه آغاز می يابد و در مناطق بلند تر تا 
تلف به موازات ادامۀ بهار در های متمادی در مناطق مخبه اين ترتيب مالداران، ماه .چند هفتۀ دگر شروع می شود

ها از يک جانب حيوانات در طول زمان اقامت در چراگاه. سترنگتر، زيبا تر و طوالنی تر ا بهار شان پرحرکت بوده،
 صنعت قالين، ،در گذشته بخاطر موجوديت پشم. فربه می شوند و از جانب دگر لبنيات و پشم بيشتر حاصل می گردد

های همسايه مانند ايران و  اخير محصوالت ارزانقيمت از کشورالکن در سالهای. بودگليم و نمد دربدخشان رائج 
پاکستان، مخصوصًا چين، بازار اين محصوالت را به رکود مواجه ساخته و کارخانه های ابتدائی آنرا با هنر و مهارت 

  .پيشه وران مربوط به آن از بين برده است
ر حوزه های فرو افتاده همزمان بستان در ارتفاعات، که با شروع خزان دهای بهار و تامالداران بعد از گذشت روز

تفاعات به در زمانی که مواشی در ار. باشد، با رمه ها و گله های حيوانات خود دوباره به مناطق پائين کوچ می کنندمي
  .شود زمستان ذخيره مييده و برای موسم درو گرد،های مناطق پائين نشو و نمای بيشتر نمودهچرا مصروف اند، علفزار

 
  : جنگالت ــ ٦ 

ها می رسند، باعث بوجود آمدن جنگالت بهم و بعضًا تا پکتيا، ننگرهار و کنر گرمی که از بحر هند می خيزند جبهات
الکن چون اين جبهات از هندوکش عبور . پيوسته و انبوه مختلف النوع مانند درختان سوزنی در اين مناطق گرديده اند

ه مناطق کنر و نورستان که از اينروست ک.  بوجود نيامده استدر شمال هندوکش چنين جنگالت گسترده، لذا نمی توانند
های جنوبی هندوکش قرار دارند، از فيض اين جبهات جوی دارای جنگالت بوده و بدخشان که در همسايگی اين در بخش

 هزار ٩٠٦ مساحت جنگالت بدخشان در حدود .دو واليت و در آن طرف هندوکش موقعيت دارد، جنگل بسيار کم دارد
در بدخشان درختان کوتاه قامت که به صورت دسته های پراگنده و کوچک ]. ١٥[تخمين زده می شود  هکتار زمين

جسته و گريخته جنگالت محدودی را می سازند، در حوزه های فرو افتاده و در جناحين دره ها و شيلۀ کوهستانها به 
چه، ريمه، ، ار)اوبخت( درختان بيشتر از نوع پسته، بادام، چهار مغز، خنجک، دوالنه، سرو کوهی اين. مشاهده ميرسند

نباتات کوهی از قبيل گالب . درختان مثمر بيشتر در حوزه های پايينی تراکم يافته اند. باشدبيد، ارغوان و غيره مي
در سواحل جنوب آمو، در . ويند ميروحشی، بندک، ترخ، خار ريگی، گز صحرائی، مستار و غيره در ارتفاعات

 را تمثيل می کند که ه نمونۀ بارز و مهم محيط زيست باتالقيیهائی از بدخشان و تخار، جنگل توغی قرار دارد کبخش
در نواحی کران و منجان در القی نمونه های کوچکتر از مناطق بات. ء کرده استاطراف آنرا مناطق خشک احتوا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 هائی محل رشد نباتات نادر و جای پرورش حيواناتچنين محيط. کوکچه نيز وجود دارد های سواحل رودخانۀنزديکي
بدخشان و تخار های زيبا و نادر زيست جنگل توغی است که در ساحل آمو در واليت يکی از اين محيط. کمياب می باشد

ر گرفته و به حيوانات و  بی رحمانه مورد دستبرد قرا توسط جنگساالرانهای اخير جنگل توغیدر سال. قرار دارد
 بدخشان "درقد" قابل يادآوريست که در منطقۀ.  است رسانيده شده بسيارنباتات آن که در نوع خود بی مثال اند، زيان

هائی هم وجود دارد که محيط خاص و نادر نباتی و حيوانی را می سازد که مرغ وه از جنگالت کوتاه قامت، نيزارعال
شود ت درختزار در منطقۀ درقد يافت ميهمچنان نبات گز به صور. ل در آن زندگی می کند و کمياب قرقاو، زيباوحشی

د مورد توجه قرار گيرند و در  را تشکيل می دهند که بايلب و نادر بالقوه مناطق توريستيکاين مناطق جا). چهار(
  . قرار می گيرند بيشترهای بعدی اين رساله مورد مداقهبخش

  
   : مالداری ـ ـ٧

اين موضوع اهميت .  برای محصوالت حيوانی روزافزون بوده و با ازدياد نفوس به سرعت باال می رودءاتقاض
 قرار احصائيۀ سازمان غذائی. مالداری را در رابطه با توليدات حيوانی منجمله گوشت و لبنيات بيشتر ساخته است

 رأس گاو شيری می باشد ٠،٧و  ئیو قلبه  رأس گا١،١ حد اقل مالک ان بدخشه درهر خانواد] ١٥[ ملل متحد مؤسسۀ
 و بعد از آن تعداد مواشی ٢٠٠٠خشکساليهای سالهای . که در مقايسه با حد اوسط کل مملکت، در سطح باالتر قرار دارد

، ولی مالکيت آن بسيار مالداری در واخان مهمتر از ساير مناطق بدخشان است. "را در بدخشان بسيار تقليل داد
به قسم .  مواشی بسيار و باقی اهالی تعداد کمی از حيوانات را صاحب اند)پولدار(ت، چنانکه افراد معتبرعادالنه اسغير

 گاو، چندين ٦٠ تا ٥٠ بز، ٢٥٠ تا ٢٠٠ گوسپند، ٦٠٠ تا ٥٠٠مثال يک نفر ثروتمند در واخان به طور اوسط دارای 
 رأس گوسپند و بز و چند رأس گاو ١٥ تا ١٠در حاليکه يک خانوادۀ غريب فقط .  رأس شتر می باشد١٠غژگاو و 

  ].١٥" [ باشد و بسميداشته 
 بخش اول اين ٩ و ٨ير ، تصاوCapra ibex(عالوه بر حيوانات اهلی در بدخشان حيوانات وحشی چون آهوی کوهی 

امير قچ در مناطق مرتفع پ و در منطقۀ درواز )Mustella(قاقم ، Capra falconeri)( مارخور  به نامیآهوئ) رساله
از اينکه . که مورد تهديد قرار دارد پيدا می شوند ) بخش اول اين رساله٨، تصوير Ovis ammon polii(مارکوپولو 

 Cervus elaphus(زن همچنين گو. ندند، تا حدودی محفوظ مانده اناين حيوانات در مناطق صعب العبور زندگی می ک
bacterianus (تبرغان .  زندگی می کنددر نواحی درقد در جوار دريای آمو)Marmota caudata ( در ارتفاعات

   . متر پيدا می شود٢٥٠٠بيشتر از 
در اوايل بهار يکی از مشکالت و مبود مواد خوراکه برای حيوانات، مخصوصًا در زمستان طويل و سرد بدخشان ک

کيفيت آن و تغييرات اقليمی بر ها و کاهش ازدياد مواشی، تخريب علفچر. گرددبزرگ مالداران اين واليت محسوب می 
 حيوانات در نبودن القاح مصنوعی و وقايه نشدن.  گذاشته موجب ضايعات می گرددحجم علوفه و ذخيرۀ حيوانی اثر

  . مقابل امراض بر اين ضايعات می افزايد
جاری و همچنان پرورش ماهی يکی از ارکان مهم اقتصادی به شمار ميرورد، مخصوصًا که بدخشان دارای آبهای 

ماهی که يک غذای مقوی و . های مختلف را آماده کردهدد پرورش ماهياين آبها زمينه های متع. ايستادۀ فراوان است
از اين لحاظ طرح پروژه های . د در رفع کمبود مواد غذائی ايفاء می کنمهمی را حامل مواد پروتينی می باشد نقش
   .آن در بدخشان ضرور می باشدهای اصالح شدۀ پرورش ماهی و توريد و ترويج نسل

 بخشی از توليدات مواد غذائی را در بر می گيرد که امکانات انکشاف آن در بدخشان بايد مورد مطالعه و مرغداری نيز
  .به همين ترتيب ترويج و انکشاف پيله وری که در بدخشان سابقۀ طوالنی دارد، الزم است. تحقيق قرار گيرد

بحث روی اين مأمول را به دانشمندانی لذا چون نگارنده در خصوص چگونگی انکشاف مالداری اندوخته ای ندارد، 
  .واگذار می شود که در اين مورد صاحبنظرند

  

  : و آبياری زراعت بهبود  امکاناتـ  ـ٨
 شده، کود های اصالح تخمواد عضوی، عدم سيستم آبياری،ها از امالح معدنی و مفقر مزمن زارعان بدخشان، فقر خاک

زراعت  عدم استفاده از ادويۀ ضد آفات زراعتی و کمبود پرسونل فنی باعث آن گرديده که  وکيميائی، وسايل زراعتی
  .ها ارائه می گرددی برای رفع اين کمبوددر زير مطالب. در مملکت، منجمله در بدخشان رشد نکند

  

  : فقر مزمن زارعان ـ  ـ١٫٨
زيرا از يک . بنيۀ اقتصادی زارعان کشور منجمله زارعان بدخشان ضربات عظيمی ديده استل  سا٣٠در اثر جنگ 

طرف بار جنگ بر شانه های نحيف آنها سنگينی می کرد و هنوز می کند و از جانب دگر زياد ترين شهدای آزادی ميهن 
لذا تقويۀ بنيۀ . ر مملکت داده اندرا در جنگ ضد تجاوزگران روسی فرزندان همين دهقانان، کسبه کاران و طبقات فقي

از اينرو . و توزيع زمين به دهقانان بی زمين و کم زمين نه تنها ضرور است، بلکه عادالنه نيز می باشد مالی آنها
ی آن اصالحات ارضی سنگ بنای بهبود زراعت و مالداری پنداشته می شود تا زارعان کشور بتوانند از زمينی که باال

های اجتماعی و اقتصادی و تنظيم روابط ساسی اصالحات ارضی رفع بی عدالتيهدف ا. " ببينندکار می کنند فيض
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با تطبيق اصالحات ارضی شرايط نابسامان بهره . های ديموکراتيک می باشدنی به نفع اکثريت مردم روی معيارانسا
تماع در امور توليدی ممکن خواهد برداری و ادارۀ زراعتی اصالح گرديده و امکان استخدام هزاران نفر از افراد اج

در عين حال تحت پروگرام اصالحات ارضی از پارچه شدن زمين مزروعی به قطعات غير اقتصادی و توزيع . گرديد
  ).٧٧ ص يک،." (غير عادالنۀ منابع آب جلوگيری به عمل خواهد آمد

  

  : ـ بهبود کيفيت خاک ٢٫٨
های طقه، سردی هوا و مخصوصًا بارندگيشان بخاطر کوهستانی بودن منچنانکه در باال تذکر يافت، بسياری خاکهای بدخ

ها کم فراوانی که در گذشته های دور صورت گرفته، عاری از امالح معدنی و مواد عضوی بوده، ضريب حاصلدهی آن
دخشان از جانب دگر چون در ب. مساعد، امکان آن موجود است که بر اين عامل غلبه کردبا وجود اين اوضاع نا. است

تفاوت ارتفاع زياد، بارندگی کافی و تبخير نسبتًا کم است، بنا بر آن خاکهای بدخشان، بر خالف خاکهای صفحات شمال، 
های دايمی پوشيده اند الکن چون ساحات زيادی از برف. ندغرب و جنوبغرب مملکت، از بالی نمکی شدن در امان مانده ا

  .، قطعات وسيعی مورد استفاده قرار گرفته نمی توانندند است از اين بل متر و بيشتر٤٧٠٠و ارتفاع اين نواحی تا 
برای سوخت قطع ميگردند، لذا از جانب دگر چون بته ها و نباتات طبيعی در سراسر مملکت منجمله در بدخشان 

ن زيرا نباتات خاک را مستحکم نگهداشته و از تخريب آ. گيرندمچو مناطق به معرض تخريب قرار ميی هخاکها
های باريکدانه را با خود برده و زمين را از استفاده باتات وجود نداشته باشد، باد خاککه ن هائیدر جا. يری می کنندجلوگ

در شديار کردن زمين بايد توجه صورت گيرد که خاک بسيار قطع درختان و بته ها بايد تقليل يافته و لذا . می اندازد
ها و هدايت رُبـبا بستن سيل. وخ در آورده شود تا از دستبرد باد در امان ماندپاشان و باريک نشده، بيشتر به صورت کل

 می افتند، و ايجاد فرش نباتی ميتوان جلو تخريب اين خاکها را  جريانر اثر ذوب شدن برفها بهئی که بمعقول آبها
  .دی نماي جلو گير با قامت های کوتاه و متوسط ميتوان از تخريبات بادئیها که با غرس نهالهمچنان. گرفت

ی که تحت استفاده ئهاموجود باال برده شده و ساحۀ خاکهای زراعتی الزم است که بهره دهی خاکجهت افزايش حاصالت 
اين امکانات را طبيعت بدخشان چه در خصوص کشت آبی و چه هم در مورد کشت للمی . قرار دارند، توسعه داده شوند

 :ند کيفيت خاک مفردات ذيل قابل توجه بردن لذا برای باال. در اختيار گذاشته است
 در مناطق مختلف بدخشان :تجزيه کيميائی خاکهای مناطق مختلف بدخشان و نقشه برداری موقعيت و ضخامت آنها  •

ه و با گذشت زمان بر اثر ها نازک بودآمده اند، به طور مثال طبقات خاکهای دامان کوهسارهای مختلفی به وجود خاک
 در خاک می گردد که توسط آب انتقال زيرا بارندگيها باعث انحالل امالح. ی مهم تهی شده اندامالح معدنها از بارندگي

برای دانستن نوعيت و مقدار . موجوديت امالح معدنی در خاک برای انکشاف زراعت بسيار مهم است. پيدا می کنند
 .اهميت خاص بر خوردار استها از ئی مناسب، تحليل و تجزيۀ اين خاک و انتخاب کود کيمياامالح

چون خاکهای مناطق کوهستانی و جلگه ها به   :عالوه کردن امالح معدنی، کود کيميائی و مواد عضوی در خاک •
مساعد ارضی و کمبود تخريبات و تجزيۀ کيميائی نمی توانند دليل اوضاع و احوال نامناسب اقليمی و عوارض نا

های چنين نواحی برای استفاده در زراعت فی بدسترس گذارند، لذا زمين کابرای رشد و انکشاف نباتات، امالح معدنی
های و برای افزايش حاصلدهی چنين زمينها اقداماتی در جهت بهبود خاکاز اينر. و مالداری حاصل خيز نمی باشند

 برای .دهای کيميائی بر زمين عالوه گردنبرای اين بهبودی بايد کودهای عضوی و کود. يباشدزراعتی ضرور م
عالوه . و پتاشيم حتميستهای دارندۀ نايتروجن، فاسفورس واد غذائی نباتی، استفاده از کودهای عاری از مچنين زمين
يگردد و از جانب دگر موجب آن های عضوی در زمين از يک طرف باعث تقويت قوۀ جذب خاک مکردن کود

های عضوی از تخريب خاک گذشته از اين کود. درو فوقانی خاک بلند اقشارشود تا قدرت تعويض مواد غذائی در مي
باتاتی از قبيل حبوبات، برای ازدياد مواد عضوی در خاک الزم است مقداری از شاخ و برگ ن. جلوگيری می نمايند

اين مواد از يک جانب دارای .  باقی بماند تا با قلبه کردن زمين اين مواد به خاک عالوه شوندارعشقه در مزشبدر و ر
ی برد که باعث افزايش در  نايتروجن می باشند و از طرف دگر مقدار مواد عضوی را در خاک باال مترکيبات
بر اثر تخريب خاک در بدخشان .  از جانب ديگر يک مقدار رطوبت را در خاک حفظ می کنند وگرددحاصل مي

و بی زمين قدرت خريد کود چون بسياری دهقانان کم زمين . ساالنه مقادير زياد خاکهای زراعتی از بين می روند
ولی دولت دست نشاندۀ افغانستان با جنايتکاران . های دولتی بايد اين زمينه را مساعد سازندميائی را ندارند، لذا نهادکي

های مردم نبوده در انديشۀ غصب دارائيهای مردم و ملکيتو جنگساالران که در آن مدغم شده اند، هيچگاهی به فکر 
 .يشۀ زارعان کشور تا در اندعامه اند

" آرِد سنگ"از  جهت رفع آهسته آهسته و دوامدار کمبود مواد غذائی نباتی در خاک استفاده :"آرِد سنگ " استفاده از  •
باشند استفاده شود، يعنی اين که دارای آهک و سليکات می ای های منطقه اين بدان معناست که از سنگ. ضرور است

آرد گرديده و به خاک پاشيده می شوند که اين مواد را در سکتور زراعت به ها در آسياب مخصوص ميده و يا سنگ
به حيث بهبود بخش مواد غذائی نباتات " آرد سنگ"اهميت استفاده از ]. ١٩ و ١٨[د می نامن" مواد کمکی خاک"نام 

ر موجود را در در خاک يکی در اينست که بوسيلۀ آن توانائی تعويض آيونهای مثبت را در خاک باال برده و عناص
از دانه های باريک و ميده ساخته شده، لذا با عالوه کردن " آرد سنگ"از جانب دگر چون . راکم می سازدخاک مت

های کوهستانی مانند افته در نتيجه خصوصيات فزيکی خاکاين آرد به خاک مقدار دانه های باريک خاک افزايش ي
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 چون احجار آهکی با کيفيت عالی در بدخشان زياد است مثًال در . قدرت جذب و نگهداری آب باال ميرودمسامه ها و
مناطق وسيع شمال و جنوب دشت پهن، در شرق پلنگ دره و سنجل و تاق نشاش، غرب منطقۀ علی مغل، شرق ده 

لذا برای اصالح . نو، دور وبر منطقۀ قره مغل و جنوب فيض آباد، چکولچ، شيلۀ خرد در شرق چاوش دره و غيره
به اين . امالح حاوی کلسيم و مگنيزيم استفاده گردد بخصوص از امالحعاری از آهک، الزم است که از اين خاکهای 

منظور دستگاهی ضرورت است که احجار آهکی را ميده و يا در صورت لزوم آرد کرده در زمين عالوه نموده و 
ل ترکيبات سوديم و پتاشيم که بدون شک در محل پيدايش ساير امالح معدنی از قبي. برای نباتات قابل دسترس بگرداند
برای عرضۀ . ردندبايد جست و جو گ زيرا احجار مادری شان در آنجا موجود است، بدخشان به وفرت وجود دارند،

ها و تشکيالت فردی و دولتی الزم است تا ساختاربرای دهقانان بی بضاعت بدخشان " آرد سنگ"مناسب و ارزان 
ولی متأسفانه سرمايه داران و دزدان سرمايه های . ر پيوسته ابتکار عمل به خرج داده شودايجاد شده و در اين مسي

ند ساير ملی بدخشان و از کل افغانستان مانند باند مال برهان الدين ربانی، برادران مسعود و يونس قانونی مان
ها انتقال داده در صدد ربا يره جا و غسرمايه های کشور را به دوبی، انگلستان، سويس گانخيانتکاران و جنايت پيش

ست که نه تنها زمينه های و اگر نه امکان آن ميسر ا. خواری و کاسبکاری اند تا در فکر دهقانان بی بضاعت بدخشان
 را مساعد ساخت، بلکه آنرا از طرق مختلف مخصوصًا از طريق اتحاديه های های مختلف و متنوع"آرد سنگ"توليد 

  . گذاشتبدخشانترس زارعان به دسبا آسانی دهقانی 
 

  .برای بهتر ساختن زراعت بدخشان مفردات ذيل قابل غور اند
باتاتی وجود دارند مثًال ن.  خاکهای معينی برای کشت نباتات خاصی مناسب اند:انتخاب نباتات متناسب به کيفيت خاک  •

 بردن بهرۀ زمين، نباتات متناسب به بنا بران برای باال. های با کيفيت خراب به خوبی رشد می کنندکه حتی در خاک
وجود نباشد، بهتر در مناطقی که نسبت بزرگدانگی خاک امکانات زرع غله و حبوبات م. کيفيت خاک انتخاب گردد

 . ها پرورش درخت صورت بگيرداست در همچو جا
اک از مناطق اقليمی  همچنين نباتات می توانند که متناسب به کيفيت خ: انتخاب نباتات پر ثمر تر از خارج کشور •

 .مشابهی از خارج کشور انتخاب و در بدخشان زرع گردند
 

   : ـ بهبود سيستم آبياری٣٫٨
نه ها و جويها و چشمه ها به ، بلکه اين مأمول با هدايت آب رودخاتم آبياری مدرن و فنی وجود ندارددر بدخشان سيس

 اين شيوۀ ابتدائی، آبياری تکامل نکرده و باعث پسمانی در لذا با. های زراعتی به صورت ابتدائی برآورده می گرددزمين
و اين در حاليست که از يک طرف در بدخشان آب کافی وجود دارد و از جانب دگر شبکه های . زراعت شده است

الکن از اين دو امکان . های زراعتی هدايت گردندده و به آسانی می توانند به زمينآبهای جاری دارای سرکوب کافی بو
مورد   زمين١ هزار هکتار٣٠٢در اين واليت در حدود . خداداد در بدخشان تا حال کمتر استفاده صورت گرفته است

 ذيل سفارشهایآبياری بايد به امور بهتر ساختن جهت . و امکانات توسعۀ آن موجود است] ١٥[آبياری قرار می گيرد 
 :دد رگتوجه 

 سال اخير شبکه های عنعنه ئی آبياری بدخشان ٣٠در اثر جنگ در : ی آبياری ترميم و اصالح شبکه های عنعنه ئ •
های ظور رشد زراعت الزم است تا سيستمبه من. صدمات زياد ديده و در بهره دهی آن نقصان رونما گرديده است

 اين.  گردند و مطالعات مزيد برای توزيع عادالنۀ آب و مديريت معقول و سالم آن صورت گيردءآبياری موجود احيا
 .مطالعات بايد ضمن تقسيم عادالنۀ آب، مؤثريت استفاده از آنرا را نيز توضيح نمايد

ار شده و در داخل چوکات ساختار ساحه عي ساختارهای محلی تنظيم و تقسيم آب بايد به تناسب :تنظيم و توزيع آب •
بياری پيوسته صورت های آصوص ازدياد بهره دهی دايمی سيستممطالعاتی بايد در خ. های منطقوی مدغم شوند

ها و جويها ضرور است، منجمله عرض، عمق، ر اين رابطه دانستن ابعاد ساختارهای آبياری چون کانالد. گيرد
ترميم ساختار . ها در رابطه با بهبود توزيع و بهره دهی آب کمک می کننداين فکتور. طول و مقدار آب آنهاسرکوب، 

های آبياری مانند ضرورت انکشاف ساختار.  ضياع آب ضروريستهای تقسيم آب جهت ارتقای آبرسانی و کاهش
همچنان . ردندند، بايد مطالعه گر مناطقی که با خطر لغزش مواجهها دازه های کنترول آب و کشيدن ديواراعمار دراو

 .ها جهت ارتقای بهره دهی در توزيع و تقسيم منصفانۀ آب بايد صورت گيردترميم و انکشاف نهرها، جويها و چاه
های رويزمينی نه تنها ضايع می گردند، بلکه اينجا و آنجا در بسياری مناطق بدخشان آب: جلو گيری از ضياع آب  •

از همين روست که با وجود آب فراوان در اين واليت، مردم از قلت آب . اراضی زراعتی را تخريب نيز می کند
 اين آبها ذخيره گرديده، در موقع ضرورت به لذا الزم است که. دنی و آب به منظور زراعت رنج می برندنوشي

عوارض طبيعی بدخشان امکانات حد اعظم استفاده از آبهای رويزمينی و . دان و اهالی قرار گيردهقاناختيار 

                                                 
  . ميشود زمين پنج جريب به حدود هزار متر مربع و معادل١٠  به متر است که برابر١٠٠ متر در ١٠٠يک هکتار مساوی  ١
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به بخش چهارم اين رساله (ی حرکی آب را آماده کرده است رزمينی را مساعد گردانيده و زمينۀ استفاده از انرژزي
 ).مراجعه شود

هم در پهنای دره های آن و  با وجود آنکه بدخشان يک سرزمين کوهستانيست، با آن:های جديد زراعتی يناری زمآبي •
ند، های همواری افتيده اند که می توانند مورد آبياری و استفاده قرار گيردر بخشهای غربی اين واليت زمين

ن ثال مناطق وسيع دو طرفۀ چاوش دره و سارااز بهر م. ها آب کافی در جريان استمخصوصًا که در جوار اين زمين
. خانۀ دوآب يفتل و کوکچه در نزديکی آن قرار دارندتا حوالی سيخ دره که دارای خاکهای باريکدانه بوده و رود

در ارتفاع  کيلو متر ٨همچنان حوزه فرو افتاده بين بهارک و جرم که شکل تقريبی يک مربع را با اضالع به طول 
 کيلو متر مربع ٢٠که در اين حوزه افتيده يک ساحۀ تقريبی " دشت فراخ"تنها .  می باشدتر دارا م١٦٠٠ تا ١٤٠٠
خانه های کوکچه، وردج و زرديو بالترتيب در غرب، جنوب و شرق آن با آب فراوان ء می کند که رودرا احتوا

 بخش اول ٣تصوير " ( فراخدشت"باقی مناطق اين حوزه بدون . ) در بخش اول اين رساله٣تصوير  (جريان دارند
های کوچکی از آن استفاده به ء می کند که فقط از بخش کيلو متر مربع ديگر را احتوا٤٠يک ساحۀ تقريبی ) اين رساله

.  مشهد زير آب آورددر درۀ کشم با استفاده از رودخانۀبه همين صورت ميتوان ساحات وسيعی را . عمل آمده است
ت سعيد، راغ، شغنان، شهر بزرگ، ساحات وسيع غرب بدخشان و غيره نيز امکانات مشابهی در مناطق حضر

ينی رودخانۀ کوکچه که بيشتر به واليت تخار مربوط می شود در ساحه های دشت ئهمچنان در مناطق پا. وجود دارد
از .  بوددر نظر گرفته شده) يک( آبياری در پالن هفت سالۀ داوود خان دشت ارچی و نوآباد نيز پروژه هایقلعه، 

 آب به طرف  پل شيمه و اعمار ساختمانهای گيرندۀحصۀ جمله اعمار يک بند آبگردان باالی رودخانۀ کوکچه در
 هزار هکتار زمين و احداث دستگاه توليد ١٢راست و چپ کوکچه، احداث کانال به جناح راست کوکچه برای آبياری 

 ورکشاپ ها و غيره در نظر گرفته شده بود که با ی،باالی کانال چپ کوکچه، اعمار سرکها، محالت سکونتبرق 
 .هيچ کدام آنها مجال تطبيق نيافتکودتای منحوس ثور 

کی و اجتماعی های مناسب تخنيبرای دريافت راه. يد انکشاف يابداستفاده از آبهای رويزمينی با: آبگردان های بند  •
 اين مطالعات برای اعمار .هدايت آب مطالعه شوندهای آبگردان و بايد جاها و ساختارهای مساعد برای اعمار بند

بند سنگ مهر در جنوب . های آبگردان و آبياری و اليروبی در مناطق وسطی و عليای رودخانه ها ضرور استبند
نيم متر مکعب آب در ثانيه که قرار بود سه هزار هکتار و  کيلو متر و ظرفيت دو ١٩فيض آباد با يک کانال به طول 

 به صورت درست اکمال نيافت و به انجام ، آغاز گرديده بود١٩٦٩را زير آب بياورد و کار آن در سال زمين ] ٢٠[
های سنگ مهر به تار اراضی جديد زير آب شود و دشت هک١٢٧٠قرار بود که با اعمار اين پروژه يک ساحۀ . نرسيد

اری شوند و برای دو هزار خانواده طرف چپ دريای کوکچه و دشت قورغ به جناح راست اين رودخانه تسطيح و آبي
 همچنان بند کوکچه که در شمال خان آباد پالن شده بود، روی). يک(در شهر جديد فيض آباد آب نوشيدنی تهيه گردد 

به منظور . های آبگردان در پيشبرد آبياری و انکشاف زراعت بدخشان بسيار مؤثر انداعمار اين بند. دست گرفته نشد
. وجود است احسن مبگردان باالی دريای کوکچه به وجِههای آندر غرب بدخشان امکان اعمار بآبياری مناطق هموا

تهيۀ يک پالن عمومی . های ذخيره ئی جهت تثبيت موجوديت آب و آبرسانی اهميت زياد دارددر هر حال ايجاد سيستم
 . شوددست گرفته جهت استفاده از آبهای حوزه های آبگير کوکچه و پنج و غيره بايد روی

تثبيت و معلومات مربوط به آن، مکتوب گردند تا به های آبياری بايد  موجوديت سيستم: معلومات ثبتجمع آوری و  •
در حال حاضر معلومات کافی و موثق در . ددست گرفته شده و تطبيق گردن يت آن پالنهای انکشاف زراعتی رویرؤ

های آبياری جهت رشد زراعت و چون سيستم. يستدر بدخشان موجود نهای آبياری خصوص نوعيت و تعداد سيتم
 معلومات کافی نمالداری و در مجموع برای پيشرفت اقتصاد ملی و تامين مواد غذائی بسيار مهم است، بنابران نبود

مالحظه،  های رودخانه ها در جريان سال بايدهمچنين نوسانات آب .باعث ضعف در پالن سازی و انکشاف می گردد
در اين رابطه پايداری سيستم آبياری، اعتبار . ردند تا سيستم توزيع آب به صورت درست انجام پذيرداندازه و ثبت گ

چون تا حال جريان آب رودخانه ها اندازه نشده و مقدار . موجوديت آب، مؤثريت استفادۀ آب عوامل تعيين کننده اند
نين اندازه گيريها در سربند اينچ. گيری ضرور استهای اندازه ن نگرديده است، لذا اعمار استيشنآب آنها در سال تعيي

 .ميباشندمهم نيز جمع آوری اعداد و ارقام و تحليل و تجزيۀ اين ارقام . ها و جويهای سيستم آبياری نيز الزم استکانال
روبی و جوی کنی  تخنيکی جهت کاهش در مصارف الي انکشاف اقدامات: جوئی در مصارف آبرسانی هصرف •

 . يجاب می کند تا اقداماتی جهت جلوگيری از کاهش آب صورت گيردضرور بوده و ا
ولی اين .  منابع وافر آبهای زيرزمينی وجود دارد که بايد مورد استفاده قرار گيرند:استفاده از آبهای زير زمينی  •

وه بر اين از عال. ها خشک نشودی گردند، بايد محدود گردد تا چاهاستفاده در مناطقی که آبهای زير زمينی تغذيه نم
استفاده و مديريت . ها بايد صورت گيردزير زمينی، بالخصوص صيانت از چاهها، چشمه ها و ارهتهای آبهای لودگيآ

ی حوزه های آبگير جهت توسعۀ اراضی تحت آب و  در نواحی سفالو سالم از آبهای زيرزمينی مخصوصًامعقول 
 .افزايش بهره دهی زمين ضرور است

 تربيت افراد حرفوی در خصوص استفاده و صيانت از رودخانه ها، توزيع آب و غيره و صيانت :تربيت کادر فنی  •
 .ها و محالت بايد صورت گيردهای آبگير در سطح واليت، ولسوالياز حوزه 
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  :نيزه کردن زراعت کام ـ ٤٫٨
هم به قدر کافی وجود دارد ولی چنانکه قبًال تذکر يافت در بدخشان بارندگی کافی صورت می گيرد و زمين قابل استفاده 

چون بهره دهی وسايل عنعنه ئی زراعتی ]. ١٦[نيروی بشری و تخنيکی وجود ندارد که از اين امکانات استفاده شود 
بر عالوه . رسندمينهای زراعتی به کشت نميبسيار نا چيز است، لذا در بسياری مناطق کشور، منجمله در بدخشان، ز

شان به تحليل عتی گرديده اند و توان کشت و کارذشته متحمل خسارات عظيم در امور زرا سال گ٣٠زارعان کشور طی 
نيزه کالذا م. گذشته از اين با وسايل کهن زراعتی امکانات استفاده از چنين ساحات وسيع وجود ندارد. برده شده است

. ماننداله کشت ناشده ميمه سهای للمی هر کشت للمی، زيرا که بسياری زمينکردن زراعت بسيار ضروريست، حتی د
های  ونديان، زنگه و راغ و تا نزديکيهای آمو قطعات وسيع متشکل از خاکنانکه در اطراف شهر بزرگ تا منطقۀچ

چون اين مناطق با وسايل و امکانات . ليکن اين خاکها کمتر مورد استفاده قرار می گيرند. باريکدانۀ لوس افتيده اند
های خوب زراعتی بدون فيض باقی ار گرفته نميتوانند، لذا اين خاکن کشور مورد استفاده قرابتدائی دست داشتۀ زارعا

عالوه بر اين چون زمان کشت للمی کوتاه است، يعنی در زمان محدودی بايد کشت صورت بگيرد، لذا کشت  .می مانند
 ۀ نزديک با خانه و خانوادۀه فاصلکهائی اين نبات با وسايل ابتدائی قرون وسطائی صرف در مناطق َدور و َبر قريه 

اين معضله را ميتوان با بکار . گذاشته ميشوند  وسيع قابل کشت، دست نخوردهدهقانان دارند، محدود مانده، ساحات
کنند در زمان کم قطعات وسيع را کشت ميها، حل کرد که از يک جانب گيری ماشينهای مدرن زراعتی از قبيل تراکتور

در اين رابطه . اطق دوردست رفته می توانند و به اين ترتيب زمان کشت للمی از دست نمی رودو از جانب دگر در من
های هستانی بدخشان مهم اند که در بخش در سرزمين کود شبکه های مواصالتی و اعمار راهها برای تردد عراده هاايجا

 زمينداران بزرگ گذاشته می شد و دهقانان ها به دسترسدر گذشته تراکتور. قرار می گيرندبعدی اين رساله مورد مداقه 
چون اين مسأله تنها باعث سهولت و ثروت زمينداران بزرگ می گردد، در . کم زمين از فيض آن بهره مند نمی گرديدند

نيزه ساختن زراعت اشتراک کالذا برای م. نتيجه تفاوت اقتصادی را در جامعه بيشتر کرده و به سيل فقراء می افزايد
 اين مأمول. ير و نادار جامعه که اکثريت اجتماع افغانستان، منجمله بدخشان را، می سازند، ضروری می باشدطبقات فق

ت اکثريت در اين صور. هائی که دهقانان کم زمين در آن ادغام يابند، ميسر استاز طريق تشکيل و تقويت کوپراتيف
در غير آن زارعان بدخشان بنا بر عوامل . می يابد فيض برده و فقر عمومی کاهش الوژیناجتماع از نعمت علم و تک

و جو نموده  و استفاده از محصوالت خويش را جستاز طرق مؤثر بتوانند  تا ، بودداقتصادی و اجتماعی قادر نخواهن
  .ضروريات الزمۀ توليد را فراهم نمايند

 
 وضاعا] ٢١[ان کرده اندر افغانست ديک متخصص افغان  وی که المانها قرار تحقيقات:های بذری  ـ بهبود تخم٥٫٨

 اقسام مختلف نباتات منجمله که در اين کشور انواع واست، جغرافيائی و احوال خاص اقليمی افغانستان باعث آن گرديده 
علت اين پا برجائی انواع مختلف گندم . ها سال حفظ گرديده استوع برويند که اين تنوع در طول صدهای مختلف النگندم

فغانی می باشد که مانع تبادل های اجتماعی جامعۀ ا و انتقال و مخصوصًا زادۀ ساختارن ناشی از عدم ارتباطدر افغانستا
 آقای داکتر ابراهيم کازمن در دوست ارجمندم قرار اظهارات]. ٢١[های بذری در يک ساحۀ وسيع گرديده است تخم

ن به المان آورده شده است که هشت نوع آن از  نوع تخم بذری گندم جهت تحقيقات از افغانستا١٨٠ حدود ١٩٩٩سال 
اين انواع مختلف گندم دارای . احتمال می رود که در افغانستان چند صد نوع گندم وجود داشته باشد. بدخشان می باشد

خصوصيات خاص خود بوده و قابل اصالح اند، تا از يک طرف مقاومت آنها در برابر کم آبی، حرارت، امراض و 
قبًال در اين خصوص . رتقاء يابد و از جانب دگر کيفيت غذائی آنها منجمله مقدار پروتين آنها بيشتر گرددآفات نباتی ا

اما اين تحقيقات در . دسترس زارعان کشور قرار گرفته استتحقيقاتی صورت گرفته و تخمهای بذری اصالح شده ب
 تخم ــ تاريخ بذر، دريافت تناسب مطلوب کود های بذری،بنابران بهبود تخم. م گرديده استخصوص بدخشان کمتر انجا

  .و آب در مطابقت با اوضاع جغرافيائی و احوال اقليمی بدخشان برای ازدياد توليدات زراعتی ضرور است
  

  :  ـ استفاده از کود کيميائی ٦٫٨
دهی زمين کاهش ه حاصلبا استفادۀ دوامدار از زمين، مقدار منرالها يعنی نمکها و مواد مفيدۀ آن تقليل يافته در نتيج

 مگنيزيم و غيره های مختلف دارندۀ نمکهای نايتريت، فاسفيت پتاشيم، کلسيم، برای رفع اين کمبود بايد از کود.يابدمي
الکن استفاده از .  برای رشد نباتات بسيار ضرور است و حاصلدهی زمين را ارتقاء می بخشدامالحاين . داستفاده شو

کيميائی يکی در های نقص استفادۀ بسيار از کود.  گيرد معقول و به پيمانۀ مناسب صورتکود کيميائی بايد به صورت
ها در فرصت کوتاهی همۀ مواد خود را در دسترس نبات قرار می دهند که به يک بارگی توسط اينست که اين کود

سرايت ترکيبات کود کيميائی . بدهای نوشيدنی انتقال می يا قابل جذب نبوده و توسط آب به جاهای دگر مثًال به آبنباتات
لذا از کود کيميائی با در نظرداشت . بر آبهای روی زمينی و زير زمينی باعث آلودگی آنها و موجب مرض می گردد

ی عضوی چون کود حيوانی برای هاقابل يادآوريست که کود. ورت گيرداين مسائل و چگونگی بکاربرد آن استفاده ص
، زيرا از يک جانب دارای مواد مضر نمی باشند و رطوبت را حفظ می نمايند و از جانب های زراعتی مفيد تر اندزمين

کود حيوانی به « . وازات رشد نباتات در اختيار آنها گذاشته می شوددگر مواد مفيدۀ آن به آهستگی و با مرور زمان با ُم
  ا از بازار به قيمتنرآقانان  کند که دهاندازۀ دو چند نايتروجن، دو چند فاسفورس و شش چند پوتاشيمی را عرضه می
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 زارعان مملکت، از کود حيوانی به حيث انه در افغانستان نسبت فقر گستردۀمتأسف). دو (».بلند تر خريداری می کنند
  . است، غنی از منابع گازمواد سوخت استفاده می کنند و اين در حاليست که کشور ما

  
 :عتی  ـ استفاده از ادويۀ ضد آفات زرا٧٫٨ 
 ضد آفات زراعتی از قبيل امراض نباتی چون شبشک، سرخی گندم، مرض سياه قاق و حشرات چون ملخ، دلۀجام

های اروپائی استفادۀ وسيع از عده ای از ادويۀ  در سالهای اخير در بعضی از کشور.کفشک و غيره ضروری می باشد
ضی از اين دواهای ضد آفات نباتی تا مدتهای  بعخاصيت زهریزيرا . فات زراعتی منع قرار داده شده استضد آ

طوالنی خنثی نگرديده و از طرق مختلف به آبهای رويزمينی و زيرزمينی سرايت کرده و سر انجام داخل وجود انسان 
 در صحنۀ ، بسياری از اين حشرات ظاهرًا موذی نقش ارزنده ایگذشته از اين. گرديده، باعث بروز امراض می شود

 اين اوضاع ضد آفات نباتی بايد با مطالعۀ همه جانبۀبا در نظر داشت اين حقايق استفاده از ادويۀ .  باشندطبيعت ميداشته
در اين رابطه سروی اراضی زراعتی از رهگذر موجوديت امراض و تأسيس يک البراتوار . و احوال صورت گيرد

 .مجهز تشخيص امراض نباتی الزم می باشد
  

  :بهبود کشت للمی  ـ ٨٫٨
های آبی تبديل شوند تا در صورت کمبود بارندگی ی المقدور زمينهای للمی به زمين استفاده از امکانات موجود بايد حتبا

در اين . های زمستانی به جريان می افتند، استفاده صورت گيردبهای جاری که در اثر ذوب شدن برفدر فصل بهار از آ
 آب مورد های آبگردان از يک جانبلذا اعمار بند. می يابدصورت وابستگی کشت للمی از باران تا حدودی کاهش 

. ها را می گيردنب دگر جلو خسارات ناشی از سيالب و از جا،توليد می کندبرق د و انرژی ضرورت را ذخيره می نماي
  . اين مأمول در مناطق هموار و کم نشيب مقدور استالبته تأمين

  

  :ها بهبود علفچر ـ ٩٫٨ 
ا در افغانستان به صورت طبيعی و عنعنوی مروج بوده، کدام اليحه و يا قانونی در مورد استفاده و هاستفاده از چراگاه

ها از اندازۀ الزم بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و از اينرو از لذا بسياری از اين چراگاه. نداردصيانت از آنها وجود 
ی زياد در يک علفچر کوچک باعث از بين رفتن علفچر موجوديت مواش. بين رفته اند و يا در حال از بين رفتن اند
يک . راعات گرددلذا تناسب فی ما بين تعداد مواشی و مساحت علفچر بايد ُم. گرديده و ساحه را به صحرا تبديل می کند

در مقايسۀ سطحی نشان می دهد که با نگهداری تعداد زياد مواشی و مقدار کم علوفه نقصان وارد می گردد، در حاليکه 
صورت ادارۀ سالم و تغذيۀ کافی صورت گيرد، با نگهداشت تعداد کمتر حيوانات، توليد بيشتر لبنيات و گوشت صورت 

تقدم، خدمات وترنری و ترويج مندی مواشی و واکسين برای حفظ مادر اين صورت دقت کامل از صحت. گرفته می تواند
  .های اصالح شده بايد صورت گيردنسل

ها را خورده آنها را کوتاه اتيست، زيرا از يک طرف مواشی علفها حيزارت مواشی برای علفدر هر صورت موجودي
بنابران قرار مطالعاتی که در اين رابطه صورت . ها می گردد دگر مدفوع مواشی باعث قوت علفچرمی کنند و از جانب

وده باعث تعادل بين طبيعت و انسان ها با مواشی آنها از مناطق علفچر يک امر مثبت بعبور و مرور کوچي] ١٧[گرفته 
در . ها نيايند، به اين تعادل نقصان وارد می شودکان داده شوند، و مواشی به علفچرکه کوچيها اس در صورتی. می گردد

های زيادی از کان دادند که در نتيجه آن چراگاهها را به زور اسی سابق در جمهوريت قزاقستان کوچيزمان اتحاد شورو
  ].١٧[بين رفتند 

رد استفاده قرار گيرند، يعنی بخشهائی از علفچرها ست که بصورت متناوب موهای تقويت علفچرها در اينيکی از راه
 استفادۀ سالم و صيانت از لذا اداره و. های دگر آن در سال دگر در خدمت مواشی قرار داده شونددر يک سال و بخش

  . در بدخشانها خدمتيست در تقويت مالداری و رفع گرسنگیچراگاه
وجب سستی ها می شدند، ُم که باعث حفظ چراگاه ساله، قطع درختان و بته هائی٣٠های جنگ  مصيبت،عالوه بر اين

 که در رهگذر مستقيم هائی خاک ميگردند، مخصوصًا آن علفزارها زيراک گرديده و با سرازير شدن سيالبها، چمنزارخ
آنها بايد ها و امکانات صيانت از  مساحت، اوضاع و احوال چراگاهنوعيت،لذا ثبت موقعيت، . ها قرار داشته باشندسيالب

 ضرورت مالداران ها و استفادۀ معقول و دوامدار از آنها کههمچنان راههای تقويت چمنزارها و علفچر. صورت گيرد
ها واشی، دسترس آنها برای مهمچنان احداث پناهگاه. داشته می شودعادالنه رفع نمايد، از جملۀ ضروريات پنکشور را 

  .ها، در اين مسير نيز مهم اندبه آب نوشيدنی و کنترول علفچر
 که در جريان جنگ ضد روسی به خدمت استعمار روس قوم پرست تاجيکی از روشنفکران عده ای انگشت شمار

ردم آن  منافع مهای پشتون را در بدخشان منافیموجوديت کوچياينک   و بر نعش وطنداران خود پا گذاشته بودند،هشتافت
 که  قوم پرست پشتون روشنفکراناز جانب دگر عده ای معدودی از. های قومی دامن می زنندواليت دانسته به جنجال

يها پنهان کرده اند، به آتش نزاعهای قومی هيزم در عقب کوچ منافع مردم را در پای اجنبی قربان می کنند، خود را
حقی را رجستان تحريک نمودند تا ادعای نا در منطقۀ بهسود غ٢٠٠٨ر سال چنانکه عده ای از کوچيها را د. کشندمي

های آن،  کشت نشده بودند به شمول علفچرکه در جريان جنگهای افغانستان اصًال گرفتن اجاره از زمين هائیبر مبنی 
ر هردو نوع اين قوم افکا. به راه اندازند تا از باشنگان غرجستانی که در محل بود و باش دارند پول دريافت نمايند
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برای .  بر می افروزند در مملکتها آتش جنجالهای قومی راانگان داشته و به نيابت از اجنبيپرستان ريشه در منافع بيگ
ها با مالحظۀ منافع ر نظرداشت افکار مردم محل و کوچيها با دانونی در مورد استفاده از چراگاهحل اين مشکل بايد ق

نظرداشت وحدت ملی فی مابين اقوام برادر ساکن اين خطه، طرح و تطبيق گردد، تا منازعات مردم افغانستان و با در 
ها و تقويت مالداری زمينۀ پيشرفت اقتصادی در رابطه با توليد لبنيات، گوشت، با صيانت از علفچر. لفچر رفع شودبر ع

  .يا ميشودروده، پوست، پشم و غيره که بازار خوب داخلی و خارجی دارد، در بدخشان مه
  

   :لهابهبود جنگ ـ ١٠٫٨
 نه تنها منابع اقتصادی را می سازند، بلکه از فرسايش خاک، شدت سيالبها و صحرا شدن جلوگيری کرده، آب جنگلها

صفيه نموده، گاز مضر کاربن را ذخيره نموده، امکانات حيات را برای حيوانات منجمله پرندگان مساعد ساخته، هوا را ت
 زمينۀ فعل و انفعاالت و بدين ترتيب جنگلها. رسانيده و گاز حياتی آکسيجن را توليد می نمايندبه مصرف کسايد را دای آ

 که بايد ،ستد طبيعی را بين عالم حيوانی و نباتی آماده کرده جزئی از زندگانی بشر شناخته می شود همزيستی و داد و
ا موجود  اين حوزه بوده و امکانات پرورش بيشتر آنهدرختانی که در بدخشان می رويند خاص. حفاظت و تقويت شوند

د است که در دو طرفۀ شبکه دار و بيد در بسياری مناطق بدخشان ميرويند و اين امکان موجوچنانکه درختان سپي. است
، تجاربی که در آن در مورد انکشاف جنگلها. غرس گردندهای جاری در سر تا سر بدخشان چنين درختانی های آب

قابل تطبيق نيز، ، در بدخشان افغانستان تاجکستان و قرغزستان حاصل شده استخانۀ آمو در منطقۀ بدخشان طرف رود
  .می باشند

 
  : ـ تربيت افراد مسلکی و تحقيقات در بخش زراعت و آبياری ١١٫٨

ی از ارکان مهم  و آشنائی آنها با علوم پيشرفتۀ زراعت، آبياری و مالدارافراد مسلکیو باال بردن سطح دانش تربيت 
ی از در اين رابطه رشد توليدات مواد غذائی، استفادۀ علم. اقتصاد زراعتی محسوب گرديده و ضرور پنداشته می شود

آموزش و استفادۀ . های اقتصادی و محيطی و جلوگيری از ضايعات آنها نقش عمده دارندمنابع آب و خاک مطابق معيار
همچنين تحقيقات در امور . و انتقال اين تجارب به جوانان بايد صورت گيردمعقول از وسائل زراعتی به صورت علمی 

اين مهم با ايجاد مراکز علمی در مرکز واليت و تأسيس . زراعتی متناسب به اوضاع و احوال طبيعی بدخشان الزم است
اتات و حيوانات محيط پر رنگ و متعارض بدخشان با نب. فاکولته ها در بخش زراعت و مالداری حل شده می تواند

  . مختلف آن زمينه های جالبی را در بخش تحقيقات در امور زراعت و مالداری باز نموده است
   

   :چشم انداز ـ ـ٩
چنانکه از توضيحات مختصر باال روشن می گردد، امکانات انکشاف زراعت و آبياری و مالداری در بدخشان موجود 

در اين رابطه . می توانندافزايش يافته و فقر و گرسنگی از بين برده شده است که بر اثر آن توليدات محصوالت زراعتی 
های بذری اصالح شده و توافق يافته، کود کيميائی، اصالح خاکهای زراعتی و استفاده از تجارب زارعان، تخم

 ء ايفا و نباتات وحشی نقش ارزنده ای در زراعت و اقتصادهمچنين موجوديت جنگلها.  ضرور استتکنالوژی مدرن
با گرسنگی نقش ارزنده ای  مهمی اند که در مقابله هایدر اين خصوص گندم، جواری و حبوبات از جملۀ غله . ميکنند
. الکن زرع فراوان اين نباتات نبايد باعث آن گردد که ساحۀ کشت برای ساير نباتات تنگ شده و يا از بين برود. نددار

نواخت، زمين را از مواد گذشته از اين کشت يک. سودمند استدر محيط بسيار زيرا نظر به قوانين طبيعت، تنوع نباتات 
کشت متناوب زمين را فرصت تقويۀ مجدد داده، آنرا . غذائی عاری کرده و در نتيجه حاصلدهی زمين را کاهش می دهد

مردم . افزايش می يابداز مواد غذائی غنی می سازد که در نتيجه کشت در مقابل آفات مقاومت بيشتر يافته حاصلدهی آن 
 و سال افغانستان از زمانهای دور با مفيديت اين شيوۀ کشت آشنائی داشته که يک سال در زمين غله چون جو و گندم

از جانب ديگر نبايد آن قدر تالش صورت بگيرد که برای بدست . شقه کشت می کردنددگر علف باب چون شبدر و ر
از زمين بيرون کشيده شود و اين تقال نبايد باعث آن گردد که زمين تحت فشار آوردن سود بيشتر هر آنچه مقدور باشد 

 ء داده شود و از جانب ديگر اين ارتقاءمعقولترين روش آنست که از يک طرف حاصلدهی زمين ارتقا. زياد قرار بگيرد
حوال منطقه مطابقت داشته در اين رابطه بايد همان تخنيکی به کار گرفته شود که به اوضاع و ا). ٢٢(دوامدار باشد 

مهم انکشاف در سکتور در اين خصوص بايد متذکر شد که هدف . باشد و توسط زارعان مورد استفاده قرار گرفته بتواند
يعنی اينکه از يک جانب ضريب حاصلدهی بايد باال رود و از جانب .  توليد معقول و دوامدار آنستزراعت ارتقای

در اين مورد بکار گيری . باشدش يابد و از منابع طبيعی استفادۀ دوامدار امکان پذير ديگر بهره دهی زمين نبايد کاه
های اصالح شده بگونۀ مثال تخم.  منطقه ضرور استهای اصالح شده و تربيت و مطابقت آنها به اوضاع محل وتخم

هستانی و مناطق هموار از های اصالح شده برای مناطق کوهمچنين تخم. اک بايد انتخاب گرددمطابق ترکيب کيميائی خ
همچنان تخم غله برای مناطق کم آب و مناطقی که آب فراوان دارند و مناطق گرم سير و سرد سير از . هم فرق می کنند

مهمتر از همه که زارعان بايد در . لذا يک نوع تخم در هر جا به يک اندازه حاصل نمی دهد. هم متمايز می گردند
های فته شده و از تجارب شان در آزمونو آبياری شامل گرديده و منافع آنها در نظر گرپروسۀ رشد و انکشاف زراعت 

  . علمی و تخنيکی استفاده صورت گيرد
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ری می سازد که در اين مسير نقش عمده و اساسی را در رشد زراعت و مالداری حل مشکل آب و انکشاف آبيا
ری گسترده در منابع آب و خاک می توان از يک جانب مانع بنابران با سرمايه گذا. های جديد آبياری ممد اندتخنيک

تم جوی سلذا برای انکشاف امور آبياری به سي. کمبود آب شد و از جانب ديگر جلو صعود قيمت مواد غذائی را گرفت
ود های آبگردان مشکالت کمبقابل تذکر است که با اعمار سد. تهای جديد الزم اس و لوله کشی با استفاده از متودکشی

حد اعظم . آب و آبرسانی قابل حل اند ولی آنچه بهره دهی اين اقدامات را باال می برد مديريت معقول و سالم آب است
زمان جريان آبهای رويزمينی و . ها به جريان می افتند با آغاز تابستان با ذوب شدن برفآبهای رويزمينی در فصل بهار و

از  ].٢٠[ره آب و جلوگيری از سيالب و آبخيزی ميسر گردانيده است مدت اين جريان امکانات خوبی را برای ذخي
  .های همسايه قرار می گيردن خارج گرديده مورد استفادۀ کشورها متر مکعب آب ساالنه از افغانستاجانب ديگر ميليارد

ن روز به روز با در نظر داشت مباحث باال و نتايج آن و با درک اين واقعيت که نفوس مملکت، منجمله نفوس بدخشا
بيشتر می گردد، امکان آن ميسر است که با وجود تزايد نفوس، مواد خوراکۀ کافی در بدخشان توليد کرد و جلو 

در جهان، از جمله در افغانستان مواد خوراکه زياد . گرسنگی و فقر روز افزون باشندگان آن بخش کشور را گرفت
قبل از بايد لذا تحوالت و انکشافات در بخش زراعت و مالداری .  و فقراء دور استءوجود دارد ولی از دسترس غربا

  . اين قشر و سيع ولی بی چيز جامعه را رفع نمايداحتياجات تا ،همه متوجه اين موضوع باشد
  . در بخش ششم اين رساله منابع معدنی بدخشان مورد مداقه قرار می گيرد
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  :اظهار سپاس 

  :هم ميهنان ارجمندی که در ذيل نام برده می شوند، مطالبی را در عرض اين نوشته به دسترس اين جانب گذاشتند 
  س المان در مورد خاک شناسی، مقصود، اوستاد سابق پوهنتون ماينتداکتر نيک محمد  ــ
  های اصالح شدۀ بذری وحقيقاتی تخمهای بذری المان در خصوص تخمداکتر ابراهيم کازمن، عضو انستيتوت ت  ــ
  .ات قيمت گندم در افغانستانيريتغ  داکتر احمدالدين ويس کارمند علمی پوهنتون گوتينگن المان راجع به حاصالت وــ 

  .بدينوسيله از اين دوستان اظهار سپاس و امتنان می نمايم
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