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  ٢٠٠٩سپتمبر  ٢١، المان
  
 
 
  

  )نميهيادی از به سلسلۀ (
  

  امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
  

  )مچهاربخش (
  

   بدخشانمنابع انرژی
  

  :  و انرژی تجديد پذير فوسيلانرژی - ١
 روز تا روز به اين موادضرورت به ذغال سنگ و  و ، يورانيمت و گازـنفاهميت خصوص بال، ١فوسيل انرژیاهميت 

به همين . ابند يش میـکاهبه صورت متداوم  انرژی اين مواد حامل درحاليکه ذخاير، رود صورت سرسام آوری باال می
 و کشور های کمزور کسب کردههای زورآور جهان به خاطر تسخير منابع انرژی شدت بيشتر ورسبب منازعات بين کش

به خاطر چپاول  امريکا ۀ متحد چنانکه اضالع.ی استعماری می گردند، قـربانی اين زورآزماائ مثل افغانستان،جهان
ريقا در رقابت شديد و منازعات نظامی ـف، شرق ميانه و ا٢آسيای ميانه  با روسيه و چين در، و گاز و يورانيمتـنفمنابع 

 ينسو جوالنگاِهدرن بـنيم قبيشتر از  از ، جهان را داردنفت ذخاير زياد تر از نيمشرق ميانه که . روبرو شده است
 شده و اينک  آنها به خاطر تصاحب ذخاير نفـت و گاز مبدلميدان جنگ به  و گرديدهی زورآوران جهانئزورآزما

 و راه  فوسيلاهميت منابع انرژی ازينرو .عمل اشغال گرديده است، در استر  اين ذخايادير هـنگفـتمالک مقراق که ـع
  . افغانستان را موجب گرديده استدراز مدت منجمله جنگ ، بروز جنگهای متعددیۀل آن زمينـهای حمل و نق
مشکالت  ات اقليمتغييرر و  آن، بطور مثال افراز گازات مض فوسيل و مصايب ناشی ازانرژیمصرف از سوی دگر 
از يک فوسيل  زيرا کشورهای صنعتی با مصرف بسيار زيا د انرژی.  است به بار آورده در سطح جهانعظيمی را

. گرديده اندخانه بر انداز سبب آبخيزی های موضعی و طوفان های محلی  زمين و اقليمباعث افزايش گرمی جانب 
 به طور مثال(در چند ولسوالی هرات   منجمله در بدخشان و،در افغانستان ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٦چنانکه آبخيزيهای سالهای 

 اپريل ١٣همچنان به تاريخ .  را به بار آوردبزرگی خسارات ها، تخار و غيره جا)٢٠٠٩اپريل   دردر ولسوالی کوهسان
 بيشتر از دو هزار  در اثر آبخيزی عده ای به هالکت رسيده، واليت بدخشان در منطقۀ ميان شهر ولسوالی کشم٢٠٠٩

از جانب دگر گرمی هوای کرۀ زمين خشک .  زمين زراعتی و مواشی از بين رفتخانه تخريب و هزاران جريب
موجب يهای پيهم و متمادی در افغانستان چنانکه خشک سال. ساليهای مدهش و خانه بر اندازی را در قبال داشته است

  .  گرديدجرت های دسته جمعی چون مهاخسارات اقتصادی و دگرگونيهای اجتماعی

                                                 
 ذغال سنگ  يورانيم، انرژی اطالق ميگردد که با مصرف آنها منابع شان به پايان ميرسد مانند نفت، گاز،انرژی فوسيل به آن نوع مواد حامل  ١

  .و غيره
صاحب  در صد يورانيم جهان را ٤ در صد و ازبکستان ١٧قزاقستان   عالوه بر اين .را داراستآسيای ميانه مقادير عظيم نقت و گاز جهان  ٢

  .است
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محيط زيست نيز وارد کرده است   بر راجديیمصرف انرژی فوسيل نه تنها باعث تغيير اقليم گرديده، بلکه خسارات 
 آب و خاک با مواد مضره، تيزابی شدن آب توسط ترکيبات سلفر و عاری شدن خاک  ملوث شدن هوا، های آلودگیمانند

زيادی از کشورها کوشش دارند که برای رفع اين مشکل، استفاده ۀ بنابران عد. لها و غيرهاز القلی ها، از بين رفتن جنگ
اين تالش که در سطح جهان با مخالفت .  را تا حد ممکن جاگزين استفاده از انرژی فوسيل نمايند٣از انرژی تجديدپذير

ود زيادی بر مشکالت جامعۀ بشری غلبه آشکار کمپنی های نفتی مواجه گرديده است، اقداميست نکو که می تواند تا حد
  .  نمايدء احيا از نو و محيط زيست راکند

 همه مناطق آن از يکطرف از کمبود انرژی رنج ميبرد چنانکه ،مثل ساير واليات کشورآن  افغانستان، منجمله بدخشان
 در صد ١ حدود ٢٠٠٨ل در مجموع تا سا (فيض آباد فاقد برق اندمرکز واليت يعنی  زيادی از به شمول بخش های

 وجود دارند که  در اين واليت و قصباتیقراءبسيار چه بسا که . )باشندگان بدخشان از نور برق مستفيد شده بودند
و اين نه تنها عدم توجه دولت های نابکار، منجمله در سراسر .  هنوز برق را نمی شناسند٢١ در قرن باشندگان آنها حتی

دری و حکومات دست نشاندۀ اجنبی را نشان می دهد، بلکه عدم توجه دولت موجود زمامداری موروثی خاندان نا
 در آن واليت باز سازی دروغين  نو سازی وافغانستان را نيز آشکار می سازد که اينک بعد از گذشت هشت سال از

 که هاتکنالوژی و فابريکاستفادۀ برق در زمينه های فعاليت های توليد و لذا از .  صورت نگرفته استمسيرکاری در اين 
 عالوه بر اينکه دارای منابع و اين در حاليست که بدخشان. مصرف کنندۀ عمدۀ برق اند، در بدخشان اصأل خبری نيست

 نه  منابع انرژی که اين گيری بکاربا.  دارد نيز امکانات وسيع استفاده از انرژی تجديدپذير راانرژی فوسيل می باشد،
از جانب د، ن می شو در رابطه با احتياج انرژی بريده طناب های وابستگیاز يک جانب است،  نيز، بلکه پاکتنها ارزان

  .آسيبی نمی رسد بر محيط زيستدگر 
  

   : بدخشانانرژیمنابع  – ٢
 و ولی نتايج تحقيقات قديمی. صورت گرفته استاساسی  اتسروی و تحقيقکمتر   تا حالمنابع انرژی بدخشاندر مورد 

 پژوهش های که استنفت و گاز دارای منابع  نواحی غرب بدخشان  که]١[ دن نشان می دهع جيولوجيکقراين اوضا
  در سالهای اخيرکه یدر اين اواخر گزارش داده اند که تحقيقاتی فضائيسسات علمی امريکا مؤ .مزيد را ايجاب می کند

  مناطق دگر، در پهلوی بعضدهند که نشان می  که از افغانستان گرفته شده،ی و عکس های هوائيصورت گرفته
نواحی غرب .  اندو تا هرات می رسد، دارای منابع نفت و گازشده صفحات شمال مملکت که از غرب بدخشان آغاز 

 از بدخشان تا نواحی ميمنه بدخشان بخش هائی از يک فرورفتگی بزرگی می باشد که به دو طرفۀ آمو قرار داشته و
همچنين در ساحات غرب بدخشان در نوار  .]١ [استمنابع نفت و گاز تثبيت گرديده بٌال قامتداد می يابد که در آن 

.  پيش بينی شده است تا جائی تثبيت و تا جائی معادن ذغال سنگ بيشتر در تخار،ليکن، سرحدی بين بدخشان و تخار
احتمال موجوديت يورانيم نيز چون در بدخشان احجار حامل يورانيم مانند گرانيت يا سنگ خارا فراوان موجود است، 

  .ميروددر آن واليت 
بصورت  ، منابع انرژی افغانستانبای در رابطه بار ،که در آتی منابع انرژی بدخشان هاست به تأسی از همين واقعيت

 .بررسی می گردداين واليت  در جهت انکشاف اقتصادی  امکانات استفاده از آن،مداقه قرار گرفتهبسيار مختصر مورد 
لذا در قدم اول توجه خوانندگان گرامی را به امکانات ، اهميت استفاده از انرژی تجديد پذير روز افزون استن چو

  انرژی نباتات همچنان و زمينحرارتباد و شعاع آفتاب،  انرژی حرکی آب، ماننداستفاده از انرژی تجديد پذير 
   .مورد مداقه قرار می گيرند  و يورانيمگاز و  نفت فوسيل چون امکانات استفاده از انرژیبعدًا.  دارم میمعطوف

  

  : تجديدپذير انرژی منابعـ  ١٫٢
 به  نيزلوژی مربوط به آنا تکن در نتيجهدر سالهای اخير استفاده از منابع انرژی تجديدپذير اهميت زياد حاصل کرده و

 اين منابع را ممکن گردانيده، بلکه بهره چنانکه اين تکنالوژی جديد نه تنها استفادۀ بيشتر از. سرعت رشد نموده است
  ازکار برد انرژی تجديدپذير در ديررس جای استفاده . آنرا کاهش داده استاستحصال دهی آنرا افزايش و مصارف
انرژی تجديدپذير ادعاء می کنند که چون اين منابع استفاده از  مخالفين ، با وجود اين هم.انرژی فوسيل را گرفتنيست

موافقين استفاده از . وسان بوده و در همه جا وجود ندارد، بنا برآن در توزيع برق گسست رونما می گرددهميشه در ن
جريان آب، مثًال (انرژی تجديدپذير بدين باورند که از طريق ذخيرۀ انرژی در ايامی که امکانات مساعد وجود دارد 

ه در ايام فراوانی انرژی تجديدپذير هوا را زير فشار چنانک. ، می توان بر اين مشکل غلبه کرد)وزش باد، تابش آفتاب
. دو باره به بيرون می جهدبا باز کردن منفذ  در ايام کمبود برق  اين هوا. در خالء ها و مسامات زمين پمپ می کننددزيا

 برای استفاده  مثبتداليل. در اثر اين جهش توربين به حرکت افتيده و انرژی ذخيره شده دوباره در اختيار قرار ميگيرد
 در ذيل به . الزم نمی بيند در اين رسالهاز انرژی تجديدپذير به هيچ وجه قابل ترديد نيستند که نگارنده بحث مزيد آنرا

 .مختصرأ اشاره می گردد عده ای از منابع اين نيرو های طبيعی
  

                                                 
 مانند انرژی شعاع آفتاب، حرارت زمين، نيروی ، را گويند که پيوسته از نو بوجود می آيدیآن انرژي" انرژی بديل"يا " انرژی تجديدپذير"  ٣ 

  .مداوم و به گونۀ اليزال می تواند در خدمت انسان قرار گيردحرکی آب، قدرت وزش باد وغيره که به صورت 
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  : نيروی حرکی آب - ١٫١٫٢
 سلطنت اواخرقرار گرفته و در افغانستان برای بار اول در نيروی حرکی آب از مدتهای زياد در جهان مورد استفاده 

 نيروی حرکی آب به صورت وافر وجود دارد، ، منجمله در بدخشانکشور ما،در . امير حبيب اهللا خان بکار گرفته شد
 چند رود خانۀ  آبیانرژی اوسط ظرفيتاز بهر مثال در ذيل .  از اين نيرو کمتر استفاده صورت گرفته استليکن

  ).١جدول (ذکر ميگردد فغانستان ا
  

 رود خانه  به کيلو وات آبیانرژیپوتنسيال 
 هريرود ١٥٠٠٠٠
 هلمند ٧٠٠٠٠٠
 کابل ٧٥٠٠٠٠
 کوکچه ٣٠٠٠٠٠
 کندز ٥٠٠٠٠٠

  
  .]١[  عده ای از رود خانه های افغانستانبالقوۀ  انرژی ظرفيت :١جدول 

  
با بکار گيری امکانات تخنيکی و تغيير ميالن و  .مايش می دهد حالت طبيعی رودخانه ها را نی بالقوهاين ظرفيت ها

بين المللی انرژی اتومی که مقر آن در وين قرار قرار محاسبات آژانس . بستر رودخانه ها اين ظرفيت ها باال می روند
ار بند  با اعم. در صد آن مورد بهره برداری قرار گرفته بود١،٥ از اين ظرفيت بزرگ صرف ١٩٦٠تا سال دارد، 

 کيلو متر ١٠٧وسعت سطح آب کجکی  (باالی رودخانۀ هلمند که يکی از بزرگترين بند های برق افغانستان استکجکی 
اين . ميسر گرديدهات و کيلو هزار١٢٠  ظرفيتی تا،) مليارد متر مکعب است١،٨٥مربع و ظرفيت حجم ذخيرۀ آب آن 

  .)١جدول  ( را تشکيل می دهدانۀ هلمند صرف حدود يِک بر ششم نيروی موجود رودخمقدار انرژی
ند که ن کوچک و بزرگ با سرمايه گذاری های مختلف احداث شده ميتوامتعدد، بند های افغانستاننظر به اوضاع طبيعی 

از يک طرف توليد هزاران ميگا وات برق در ساعت صورت گيرد و از جانب ديگر ميليون ها هکتار زمين های باير 
ساختمان بند ها  .دنآب و انرژی اساس و زيربنای صنعت و ترقی را در يک کشور تشکيل ميده. ردزير آب آوکشور را 

آبياری به سرمايه گذاری ضرورت دارد که اين سرمايه در داخل افغانستان تدارک آب برای به منظور توليد برق و 
 در  وجود دارد که برق آبیاستحصال سادۀ ايقاز جانب دگر ميتود ها و طر.  که بايد بکار انداخته شودموجود است

 مخصوصًا ،پروژه های زودرس اقتصادی ممکن است که با سرمايۀ کم و در يک زمان کوتاه در مناطق مختلف کشور
لذا اگر از انرژی حرکی آب در داخل افغانستان، منجمله در بدخشان استفاده . شوند به مرحلۀ اجراء گذاشته ،در بدخشان

 کمبود انرژی رفع ميگردد، بلکه با اعمار سد ها معضلۀ کمبود آب نيز حل گرديده، کشور ما شود، نه تنها مشکالت
عالوه بر اين تعداد زياد .  مثبت تغيير می کند گرديده و شرايط اقليمی آن به نحوسرسبز شده، محيط زيست آن احياء
نستان کشوری خواهد شد که مشکالت جذب شده و به زودی افغا آبياری و زراعت افراد در بخش انرژی تجديدپذير و

  . خواهد نمودکافی توليد اعتی کمبود انرژی آن رفع گرديده و محصوالت زر
در نظر گرفته شده برای کل کشور  پروژه در ساحۀ توليد، انتقال و توزيع برق ٣٢در پالن هفت سالۀ زمان داوود خان 

کن لي.  دادء می ميگا وات در ساعت ارتقا١٦٧٧ساعت به  ميگا وات در ٧١٦بود که سطح توليد برق افغانستان را از 
 ۀ کوچکاين پروژ. که آنهم اعمار نگرديدشده بود  مد نظر گرفته  پروژۀ کوچکیدر اين پالن برای واليت بدخشان

 پيشبينی شده بود که بايد در مدت دو سال ١٣٥٥ساختمان دستگاه برق آبی فيض آباد بود که آغاز کار آن برای سال 
 کيلو ٨٥ اين دستگاه شامل سه پايه توربين هر کدام به قدرت )يک( ساله قرار مندرجات پالن هفت. يل می گرديدتکم

 ولت به ٤٠٠ شبکۀ کيلو متر و ٣٠ کيلو ولت و به طول ١٥ احداث لين انتقال برق به قدرت ، اينعالوه بر. وات بود
 شامل اين )کيلو وات( کيلو ولت امپير٢٥کدام به قدرت  کيلو متر و نصب بيست پايه ترانسفارمر هر ٢٠طول مجموعی 

 سه پروژۀ بسيار کوچک . تطبيق نشد متأسفانه که هزار دالر تخمين زده شده بود٤٤١مصارف اين پروژه . پروژه بود
 ميگا وات ٠،٥توليد برق که در سالهای اخير در محل چته، سنگاب و جرم اعمار گرديده اند، جمعًا ظرفيت کمتر از 

 و پروژه  دارد را و اين در حاليست که بدخشان امکانات وسيع برای توليد برق آبی.اشته و قابل يادآوری نمی باشندد
برای استفاده از نيروی حرکی آب موجوديت  .ی با اين ظرفيت کم پاسخگوی نيازمندی های زياد آن واليت نمی باشدهائ

   : قرار زير به، که در بدخشان وجود داردسه عامل عمده مهم اند
  

آبهای   مليارد متر مکعب٨٤ حدودرساله تذکر داده شد، در افغانستان ساالنه چنانکه در بخش سوم اين  :آب کافی  -اول 
 حرکی آب را انرژی که  جملۀ آبهای رويزمينیاز]. ٢[باشد می رويزمينی به وجود می آيد که منابع مهم آن هندوکش 

در بخش زراعت به مصرف رسيده و متباقی آن بدون استفاده از افغانستان  در صد آن ٣٠ تا ٢٥صرف  می سازند،
  به طور عموم شامل رودخانه های می کند وء نواحی وسيعی را در بدخشان احتواحوزۀ آبگير آمو که .خارج می گردد
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 در ٥٧ بحر، حدود ، آمو، کوکچه، خان آباد، کندز و غيره می گردد، نسبت موقعيت بلند آن از سطح٤ پامير، پنجواخان،
بنابران . ]٢[  می کندءاحتوا در صد وسعت خاک افغانستان را ١٤ اين حوزه . گيرد میدر برصد منابع آب مملکت را 

 .در افغانستان بالخصوص در بدخشان آب کافی جهت توليد برق وجود دارد
  

 متر از ٧٧٠٠ متر تا حدود ٣٠٠  حدودن افغانستان کشور کوهستانيست که ارتفاع آن بي:تفاوت ارتفاع يا سرکوب  - دوم
 برای نيروی حرکی آب قوی پوتنسيال و يک سرکوب بزرگسطح بحر تفاوت می کند و اين تفاوت ارتفاع يک تفاوت 

به حوزه های فرو افتاده  دارند که اين آبها از ارتفاعات بلند زيرا منابع آب در کوهستان ها قرار. را موجب گرديده است
به گونۀ مثال آب رودخانه های کنر و کوکچه در . ده و هزاران متر تفاوت ارتفاع را پشت سر می گذرانندبه جريان افتي

از سطح بحر   متر٥٠٠ متر از سطح بحر به ارتفاع ٥٥٠٠ متر و ٦٠٠٠هندوکش شرقی به ترتيب از ارتفاعات حدود 
آب رودخانۀ هلمند در کوه بابا از ارتفاع . شود اولی به رودخانۀ کابل و دومی به رود خانۀ آمو ملحق می ،فرو افتاده

 های در فاصله.  متر از سطح بحر به هامون سيستان می ريزد٥٠٠ متر از سطح بحر به ارتفاع حدود ٤٠٠٠ حدود
و  بدخشان که منابع بزرگ آب . موجود است سرکوبی دهانه ها امکانات وسيع استفاده از اينپايانی منابع تا نواحی باالئ

  .  می باشدتر ، از اين امکانات غنیبوده بلند  رودخانه هايش سرکوب،را در اختيار داردارتفاع زياد تفاوت 
 

 در مسير ی ذخيره در افغانستان ساختمان های طبيعی با موجوديت کاسه ها:ساختمانهای طبيعی جهت ذخيرۀ آب  - سوم
اسد آباد باالی ، )١تصوير  (الی دريای کوکچهحوزۀ بارک با رودخانه ها وجود دارد، مانند ساختمان کاسه مانند

ساحۀ گيزاب باالی دريای هلمند و ده ها حوزۀ دگر که اطراف آنها را کوه های بلند احاطه نموده و رودخانۀ کنر، 
 بدخشان دارای امکانات موجوديت فراوان همچو حوزه ها، با .امکانات ذخيرۀ آب را به نحو شايسته بوجود آورده اند

  .رۀ آب می باشدخوب ذخي
اگر يکی از اين عوامل، بالخاصه دو عامل اولی موجود نباشد، امکانات استفاده از نيروی حرکی آب به منظور 

، لذا  کافی می باشدسرکوب فاقد ، که آب وافر داردالمانبه طور مثال دريای راين در . استحصال برق از بين می رود
  .کن به مقاصد کشتيرانی مورد استفادۀ اعظمی قرار می گيرد ليمحدود بوده،امکان استحصال برق از آن 

ی حرکی آب انرژ به هم اند، بنابران زمينۀ استفاده از ، منجمله در بدخشانچون عوامل متذکره خوشبختانه در افغانستان
 آمو در اين رابطه بهتر است به طور مثال از رودخانۀ .صورت گسترده مهيا می باشدبه انرژی تجديدپذير  يعنی

 از آن کمترين استفاده صورت می گيرد، در حاليکه تاجکستان، ازبکستان  کشور مايادآوری گردد که در حال حاضر در
 ميگا ١٣،٨با ظرفيت مجموعی اگر از دو بند برق کوچک پلخمری . و ترکمنستان از آب آمو استفادۀ اعظمی می کنند

ار شده اند بگذريم، باقی از اين ظرفيت عظيم رودخانۀ آمو و ندز اعمککه فاقد ذخيرۀ آب اند و باالی دريای وات 
 ٢القان جمعًا کمتر از ظرفيت بند برق خان آباد و ت (تقريبًا هيچ استفاده ای صورت نمی گيرددر افغانستان معاونان آن 

  .ی گردددر ذيل بر چند نمونه از اين امکانات مختصرًا اشاره م. )ميگا وات بوده و قابل مقايسه نمی باشند
  

   :بند برق واخان - ١٫١٫١٫٢
رودخانۀ .  استا فراهم نمودهخوبی ر امکانات ی حرکی آب، برای توليد برقانرژ پامير برای استفاده از کوهستان
که ميتواند  محسوب می گردد  های بزرگ پروژهدر زمرۀ ، انرژی را داردمقدار معتنابِه توان استحصال که واخان

گوشۀ مملکت رفع آن شاف تنها نياز های انکانرژی رودخانۀ واخان ناستفاده از با .  نمايدکمک رابدخشان اقتصاد 
 پاکستان و . را می توان در کشور های همسايه، منجمله در پاکستان به فروش رساند توليد شدهد، بلکه نيروی برقميشو

 که به اساس آن ه اند رسانيدء امضا قراردادی را با کشور های تاجکستان و قزغزستان به٢٠٠٨افغانستان در سال 
برق از دو قرار اين توافق  .]٣[کنند  می  واردتاجکستاناز   ميگا وات برق٣٠٠ ميگا وات و افغانستان ١٠٠٠پاکستان 

 که به راه دوم. راه اول از کندز، سالنگ، کابل و جالل آباد گذشته به پشاور منتهی می گردد.  گرددمی تواند واردطريق 
 کيلو ٣٠ کيلو متر آن در تاجکستان، ٣٦٠ که  از طريق واخان و چترال کشيده می شودکستان تمديد می گردد،مصرف پا

چون راه اخير الذکر برای پاکستان . ]٣ [ کيلومتر آن در خاک پاکستان کشيده می شود٣١٠متر آن در واخان افغانی و 
 از زايد با اعمار بند برق واخان انتقال و فروش برق نابرانب. مزيت بيشتر دارد، لذا پاکستان اين راه را ترجيح می دهد

چون پاکستان در حال رشد اقتصاديست و با  .ضرورت بدخشان، به پاکستان از طريق اين شبکه ميسر و معقول است
 های  برق مواجه می باشد، لذا با اعمار بند های متعدد باالی رودخانۀ واخان و ساير رودخانه و روزافزونکمبود شديد

ی برق امکان آن  با پول درآمد از فروش انرژ. هم ميسر استروش برق باالی پاکستان در ديررسبدخشان امکانات ف
 را که در فقر مزمن  بدخشان دگر نواحی و می گردد تا با طرح پروه های بيشتر وضع اقتصادی باشندگان پاميرمهيا

 .زندگی می کنند، بهتر ساخت
 
  
  

                                                 
ی رودخانۀ آمو، از محل اتصال رودخانۀ واخان به رودخانۀ پامير تا نواحی پيوند رودخانۀ کوکچه و قزلسو يا سرخاب به آمو، به  قسمت باالئ٤

  . طبيعی بين افغانستان و تاجکستان را می سازدو بعد از آن به نام آمو ياد می گردد که سرحد" پيانج"يا " پنج"نام رودخانۀ 
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  :ی حرکی آب کوکچه نرژ ا از استفاده– ٢٫١٫١٫٢
 کيلو متر ٥ نموده که به صورت اوسط ساالنه ء هزار کيلو متر مربع را احتوا٢٠ساحۀ آبگير رودخانۀ کوکچه حدود 

 ظرفيت متوسط  به صورت بالقوه رودخانۀ کوکچه تذکر يافت١چنانکه در جدول . ]١ [مکعب آب در آن جريان می کند
ين رود خانه با آب فراوان و موجوديت امکانات متعدد ذخيرۀ آب زمينۀ خوب  ا.داردرا انرژی ات و هزار کيلو٣٠٠

که در آن اعمار بند های آب گردان ميسر است از قسمت های عليا های طبيعی ساختار . توليد برق را آماده ساخته است
، جرم، بهارک چنانکه دره های انجمن، کران و منجان، حضرت سعيد. ی اين رودخانه موجود استتا نواحی سفال

عالوه بر اين  .دن غار امکانات ذخيرۀ آب و توليد برق را دارکشم تا خواجهو حوزۀ ، غرب فيض آباد، )١تصوير (
، که و غيره نيز از اين امکانات خوب برخوردار اند) ٢تصوير ( کوکچه چون رودخانۀ وردج، زرديو  رودخانۀنمعاونا

 .)٢ و ١تصاوير  (ند مورد بهره برداری قرار گيرندبا اعمار پروژه های متوسط و کوچک می توان
  

  

 

   درزرديوکوکچه و  محل تالقی رودخانۀ : ١تصوير 
  .Earth  Googleتصوير از .حوزۀ کاسه مانند بهارک

  ].٥[سم ذوب برف ها رودخانۀ زرديو در مو : ٢تصوير   

 
 بند آبگردان ر بعضی مناطق ضرورت به اعماردر بدخشان آبشار های طبيعی فراوان وجود دارد که دعالوه بر اين 

  و بند های برق پلخمری و بغالنبند برق ماهيپر در کابل. ی حرکی آب امکانات استفاده موجود استنبوده، بلکه از انرژ
د، توربين های آن فعال گرديده و ن آب داشته باشن نداشته و تنها در صورتيکه رودخانه کابل و کندزبگرداآنيز ذخيرۀ 

  .)٤ و ٣تصاوير  (اين سيستم توليد برق در نواحی متعدد بدخشان ممکن استاعمار  .رق توليد می کندب
  

  

 

  . بهارکاطق من يکی ازآبشار در : ٣تصوير 
  .Earth  Googleتصوير از

  . بهارکدر منطقۀ دگری از آبشار   :٤تصوير   
  .Earth  Googleتصوير از
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  :مرزی ميان   مشترکپروژه های - ٣٫١٫١٫٢
در شمال  مخصوصًا به منظور توليد برق و تدارک آب به منظور زراعت،مرزی ميان مشترک پروژه های اعمار 

ی و ئمنابع مشترک و مشترکات جغرافيازيرا افغانستان با کشور های همسايه . کشور منجمله در بدخشان مقدور است
 با گذر از ازبکستان و ترکمنستان دارد وو تاجکستان منبع  افغانستان های کوهستاندر آمو که رودخانۀاز . طبيعی دارد

 در حاليکه افغانستان کمتر از ،، در کشور های شمال افغانستان بسيار استفاده صورت می گيردبه جهيل ارال می ريزد
رد شوروی آن زمان و دولت افغانستان در مواتحاد ی بين  قرارداد هائ١٩٥٨ و ١٩٤٦ سال های در. آن فيض می برد

 قرارداد ها فاد اينمطابق ُم.  رسيدءاستفادۀ مشترک از آب آمو که سرحد طبيعی بين هر دو کشور را می ساخت به امضا
 .کردبوجود می آمد تا حقوق کشور های ذيدخل را تعيين ميمسيون بين المللی در خصوص اندازۀ استفاه از آب آمو بايد ک

بعد از فرو .  الينحل باقی ماند موضوعان اين کار صورت نگرفت ونسبت تغييرات در اوضاع سياسی افغانست کنلي
از .  های ذيدخل وامانده از اتحاد شوروی سابق رسيدتليت اين قرارداد ها به جمهوريوؤپاشی اتحاد شوروی سابق مس

يدی در های جد الزم است قراردادقرار دارد،قلمرو های افغانستان و تاجکستان منابع آب رودخانۀ آمو در اينکه 
 بين المللی آب و  متداولها بر اساس قوانين بين الدول، قوانين حقوق کشوراده از آب آمو منعقد گردد تاخصوص استف

  . از ميان نروندبا کمبود آبدر دو طرفۀ آمو حسن همجواری حل گرديده و محيط های زيست 
 میصورت تان و ترکمنستان استفادۀ اعظمی  تاجکستان، ازبکسدردر حال حاضر از آب آمو چنانکه قبًال ذکر گرديد، 

به اساس ارقام بانک . دی سابق ساخته شده اند، سيرآب می گردوه در زمان شور و اراضی پروژه های عظيمی کگيرد
 بند ٥٧ بند بزرگ برق و ٤٥ بند ذخيرۀ کالن آب و ٨٠مهوريت های آسيای ميانه ج شوروی سابق در ،]٤ [جهانی

تاجکستان از نظر توليد برق سومين جمهوريت بزرگ توليد برق آبی . دريا ساخته است و سرآبگردان باالی آمودريا
. است  هزار ميگا وات٣٠٦منابع آب آمو  ظرفيت] ٣٥٨ص ، ١[به اساس ارقام بانک جهانی  .اتحاد شوروی سابق بود

عالوه ). ساعت توليد می گرددوات برق درميگا  ١٢٠اگر هر چهار توربين بند کجکی فعال شوند، حد اکثر : مقايسه (
 افغانستان مثل رود خانه های پنج، هاین آمو در بلندی های کوهستانااز رودخانۀ آمو بيشترين اين ظرفيت در بين معاون

نهان و در ازبکستان مانند آقسو، وخش، قزلسو يا سرخاب، کافر، تالقان و در تاجکستان مانند  کندزواخان، کوکچه،
 نموده و بطور ء هزار کيلو متر مربع را احتوا٢٥ تنها رودخانۀ پنج يک ساحۀ آبگير .قرار داردسرخان دريا و غيره 

 حال اگر نيم منابع آب آمو در قلمرو افغانستان قرار ].١[ کيلو متر مکعب آب در آن جريان می کند ٧اوسط ساالنه 
 حتی اگر يک سوم آب آمو از افغانستان .داشته باشد، افغانستان در حوزۀ آبريزۀ آمو ظرفيت عظيمی را صاحب است

.  را حايز استانرژی ميگا وات ان هزار آب آمو از جانب افغانستان ظرفيت بالقوۀمنبع بگيرد، که می گيرد، باز هم
 در ليکن.  است ای زيادقابل مالحظهبطور  که در باال از آن تذکر داده شد،  واخانرودخانۀ ظرفيتچنانکه تنها 

ند بگذريم، باقی از اين از دو بند برق کوچک پلخمری که فاقد ذخيره اند و باالی دريای کندز اعمار شده افغانستان اگر ا
های ان اعمار پروژه های مشترک در مرز امکنابنا بر. ظرفيت عظيم تقريبًا هيچ استفاده ای صورت نمی گيرد

 پروژه های در رابطه با جداگانه اما بايد یسرحدپروژه های مشترک . افغانستان با تاجکستان و ازبکستان موجود است
ستراتيژی طرح يک در اين رابطه . يرند رودخانۀ کوکچه آباد گردند، مورد استفاده قرار گانداخلی که بايد باالی معاون
ور  و معاونان آن ضراستفادۀ دوامدار از منابع آب آمو افغانستان در مطابقت باشد، برای مردمعمومی و ملی که با منافع 

  .است
   

  : ـ انرژی شعاع آفتاب ٢٫١٫٢
 ١٦٥ حدود  ساعت٢٤ آن به صورت متوسط در طول شدت به زمين می رسد که  ثابت آفتاب به صورت اليزال وشعاع

 . و اوضاع جوی فرق می کند، ساعات تابشنظر به موقعيت جغرافيايی که سنجش شده است [٦] وات در يک متر مربع
 زندگانی را برای عالم حيوانی و نباتی مساعد می ی حرارتی تبديل شده زمينۀين به انرژاين انرژی نوری در سطح زم

 المان مثًال در ،استفاده صورت می گيردبسيار ی اليزال به طرق مختلف  کشور های متعدد جهان از اين انرژدر .سازد
  .)٦ و ٥تصاوير (
  

ۀ آدلرزهوف برلين درکه در اراضی در قري يکئفوتو ولتا دستگاه : ٥تصوير 
 . [٦] و انرژی نوری را به انرژی برقی تبديل می کند نصب گرديدهالمان

دستگاه سوالر مودول که انرژی شعاع : ٦تصوير  
 . [٦]آفتاب را به انرژی برقی تبديل می کند
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وتوسنتيز نباتات بکار قرار تحقيقات جديد، از مجموع انرژی آفتاب که به زمين ميرسد فقط يک بر هزار آن در عمليۀ ف
  . استيت مجموع بشر انرژی مرتبه بيشتر از ضرورتهزارانمقدار انرژی باقيمانده . ميرود

 به صورت اين انرژی زمينۀ استفاده از ، آفتابشدت و زاويۀ تابش به نظری افغانستان، منجمله نظر به موقعيت جغرافيائ
 ١٢ و ١١مناطق فراه و نيمروز تا و  ماه خشک است ٩ بطور اوسط افغانستان ساالنهچنانکه  . استگسترده مهيا گرديده

بطور در افغانستان .  درجۀ سانتيگراد باال ميرود٥٠  بيشتر ازماه در سال آفتابی اند که درجۀ حرارت در نيمروز تا
اعت در  س٣٤٠٠اين رقم در ساحات جنوب و غرب افغانستان تا ). دو( ساعت آفتاب ميدرخشد ٣٠٠٠اوسط ساالنه تا 
   .)١نقشۀ ( نزول می کند  سال ساعت در٢٤٠٠ در حاليکه در بدخشان نسبت ارتفاع و بارندگی تا سال باال ميرود

  

  .)دو (ساعات تابش آفتاب در سال در افغانستان  :١نقشۀ 
   

ين به ا. ل است کيلووات در فی متر مربع در سا١٩٥٠  بهمقدار انرژيی که از آفتاب به خاک افغانستان ميرسد معادل
 آفتاب است که ميتوان از آن بگونه های مختلف برای استحصال  شعاعی اليزالترتيب افغانستان سرشار از انرژ

بدخشان نيز دارای آفتاب کافی بوده و در سراسر سال امکانات استفاده از شعاع آفتاب را . حرارت و برق استفاده کرد
چون در .  اينست که اين واليت نسبتًا سرد بوده و دارای هوای پاک می باشدبرازندگی دگر بدخشان در اين رابطه. دارد

 قرار دارد، لذا در د و در زمستانها زير صفري درجۀ سانتی گر١٠ارتفاعات آن بيشتر ايام سال حرارت پائينتر از 
 گذشته از .اد می يابدبرای انتقال برق کمتر گرديده، بهره دهی همچو پروژه ها ازديبرقی ين مقاومت حرارت های پائ

اين در هوای پاک شدت تابش آفتاب کسر نمی بيند، در حاليکه هوای ناپاک مانع درخشش شعاع آفتاب گرديده انرژی 
 استفاده از انرژی آفتاب زمانی بيشتر سودمند واقع می گردد که دستگاه های آن در داخل .آنرا به تحليل می برد
را منرال کورتس می سازد ها  اين دستگاه عنصر اولی.  انجنيران افغانی انکشاف يابديده و زير نظرافغانستان توليد گرد

  .که در بسياری جاهای افغانستان مخصوصًا در منطقۀ چشمۀ صفای واليت بلخ به وفرت وجود دارد
  

  :ی حرکی باد انرژ ـ ٣٫١٫٢
 شب و ر حرارتيتغيرق می کند و به اساس  که از مناطق حاره تا مناطق بارده بسيار فآفتابمتفاوت  ر اثر تابشباد ب

انرژی شعاع آفتاب به سرعت به انرژی حرارتی تبديل ، تابدمي  به زاويۀ بلنددر مناطقی که آفتاب. روز بوجود می آيد
شان کم ) وزن فی واحد حجم( که کثافت  شدهاين هوای گرم. می گردد گرم شدن کتله های هوا شده و در نتيجه باعث

از مناطق دگر به حرکت ی سرد که کثافت بيشتر دارند در مقابل، کتله های هوائ. رف باال صعود می کندگرديده، به ط
بوجود می آيد که مطابق ی باد  نتيجه بر اثر حرکت کتله های هوائدر. گرم را می گيرندهوای و جای کتله های افتيده 

در واقع باد همان انرژی آفتاب . گر فرق می کنداوضاع جغرافيايی و موسمی شدت و مدت وزش آن از يک جا تا جای د
   .است که تغيير شکل کرده

  : باد های افغانستان به دو بخش تقسيم ميشوند 
  : باد های دايمی که قرار زير اند:اول 
در فصل زمستان از طرف شمال و شمال شرق به سمت افغانستان مخصوصًا ی که از جانب سايبريا ه های هوائکتل •

 .)٢نقشۀ  ( می گردند تند باعث جرياناتگاهگاهیاين باد ها در بدخشان . تندبحرکت می اف
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ی که از ترکستان روسی در تابستان ها در اثر فشار پست توليد شده و از سمت شمال و شمالغرب کتله های هوائ •
 ٢٠٠تر از سرعت اين باد ها تا بيش.  که در هرات، فراه و نيمروز مشهور انده روز١٢٠ مثل باد های ،ميوزند

 .از قوت می افتند هندوکش غربیدامنه های تا رسيده و کيلومتر در ساعت 
 .ی که در منطقۀ ايسلند مرکز فشار پست را ميسازند از جانب غرب و شمالغرب داخل کشور ميشوندکتله های هوائ •
اين . حوزۀ جالل آباد مثًال در ،می گردندباد های اوقيانوس هند که در موسم تابستان از سمت جنوب داخل کشور  •

 . بدخشان نمی رسندتاش عبور نتوانسته و باد ها از هندوک
غربی  جنوب و تا دامنه های رسندی خليج فارس که از سمت غرب و جنوب غرب به مملکت میکتله های هوائ •

  .از وزش می افتندهندوکش 
  

اين باد . ر اثر تغيير فشار بوجود می آيند که علت آن تفاوت در ارتفاع اراضيست باد های موضعی يا ناحيوی که ب:دوم 
ی که از هندوکش می خيزند و بسمت بطور مثال بادهائ. ، ميوزندجمله در بدخشان، از ها در سر تا سر افغانستان

  .دو حتی به کابل می رسنگرام ی که از پنجشير منبع ميگيرند و به کاپيسا و بو يا باد هائ. به جريان می افتندآمودريا 
 هکتو پاسکال باال ميرود ١٠٠٠ و در تابستان ها تا ٥ هکتو پاسکال١٠٢٦در مجموع فشار هوا و باد در زمستان ها تا 

  ).دو(
 .ی حرکی اليزال باد وجود داردان توليد انرژی تجديدپذير از انرژ در طول سال امکبه اين ترتيب در سراسر افغانستان

ی قرار داشته و نسبت تفاوت شديد ارتفاع دارای باد های دايمی ناحيوی و منطقه خط السير باد های سايبريائشان در بدخ
 شدت باد مهم نبوده، بلکه وزش يک ،ی حرکی بادبرای استفاده از انرژ. بوده و امکان استفاده از اين انرژی را داردئی 

 که از یسايبريا می خيزند و چه هم باد هائی که از ه باد هائ چون باد های بدخشان چ.نواخت و متعادل آن مهمتر است
لذا استفاده از اين انرژی طبيعی در بدخشان ،  می گيرند، در فصل های معين سال وزش يکنواخت دارندهندوکش منشأ

  .)٧ و تصوير ٢نقشۀ ( خوب مهيا گرديده است به وجِه
  

ر های بادی درجنريت : ٧تصوير     . دايرۀ سرخ بدخشان را نشان می دهد). دو(وا و باد در تابستان  فشار ه :٢نقشۀ 
 .]٧ [المانمنطقۀ راين 

  
 مثًال برای چرخاندن آسياب بادی و گشتاندن ،ی باد در گذشته ها در افغانستان استفادۀ گسترده صورت می گرفتاز انرژ

ر  استفاده از جنريت. برقی و واتر پمپ اين صنعت از استفاده افتيد هاین آسياببا بوجود آمد. ارهد برای استخراج آب
ی حرکی باد است که در گذشته ها در آسياب بادی از آن  برق در حقيقت همان انرژاستحصالهای مدرن بادی برای 
 اندازد، فعال شده و ی که باد آن را به چرخش میئ ها)فرفرک(  روتورر ها توسطنريتاين ج. استفاده به عمل می آمد

در هر منطقه و   خوبی اين دستگاه ها يکی در آنست که).٧تصوير (ی حرکی باد را به انرژی برقی تبديل می کند انرژ
 کمبود اين سيستم در اين است که اگر باد بخوابد، دستگاه از چرخش مانده و برق توليد .در هر جا نصب شده می توانند

ساير سيستم ها چون برق آبی، برق حرارتی و غيره  با اتصال برق در استحصالين سيستم ااستفاده از لذا . نمی شود
بکار گرفته و يا ذخيرۀ حرارت  دستگاه های ذخيرۀ برق  استحصال انرژی از باد با و يا.مورد استفاده قرار می گيرند

 با استفاده از اين ]٧ [ برق واتگا هزار مي١٢١جهان حدود کشور های   عده ای از در٢٠٠٨با آنهم در سال . می شوند

                                                 
 که واحد فشار است مساوی به فشاريست که از يک کتلۀ يک کيلو گرام فی يک پاسکال.  يک هکتو پاسکال مساوی ده هزار پاسکال می باشد٥

، فشاريکه توليد می شود مساوی يک به عبارت دگر اگر يک قوۀ يک نيوتن باالی يک متر مربع تطبيق شود. متر در ثانيه مربع به وجود آيد
  .پاسکال است
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، اسپانيه، چين و هند قرار المان متحدۀ امريکا، اضالع به ترتيب در صدر اين ممالکدستگاه ها استحصال شده که 
  .داشت

  

  ) :Geothermy : جيو ترمی( ـ حرارت زمين ٤٫١٫٢
د داشته و انسان می تواند به آن حرارت يا انرژی زمين همان بخش از انرژی تجديدپذير است که در قشر زمين وجو

از اين انرژی ميتوان به صورت مستقيم مثًال برای گرم ساختن منازل و يا به صورت غير مستقيم . دسترس داشته باشد
 بيشتر شده ميرود، چنانکه حرارت داخلی  آنبا ازدياد عمقحرارت زمين . بطور مثال برای توليد برق استفاده نمود

 حرارت قشر زمين در تمام نقاط جهان در . درجۀ سانتی گريد تخمين زده می شود٧٧٠٠ تا ٤٨٠٠هستۀ کرۀ زمين بين 
 به مراتب  و احجار عمقيهۀ سانتی گريد نوسان می نمايد و در مناطق آتش فشانیج در٤٠ تا ٣٥عمق يک کيلومتر بين 

 دن منازل و از انرژی اعماق بيشتررم کرگ برای  زميندر کشور های پيشرفته از انرژی اعماق کم.  اينستبيشتر از
  . برای توليد برق استفاده به عمل می آيدزمين

 بنا .اگر احجار گرم در مجاورت آبهای زير زمينی قرارداشته باشند، حرارت احجار به آب زير زمينی انتقال می کند
يک سيستم بسته از دست د را در اين آبهای گرم به سطح زمين پمپ شده و انرژی خوبران با حفر چاه های عميق 

د، در اين ناگر اين احجار گرم با آب های زير زمينی تماس نداشته باش. دند و آنگاه دوباره به عمق هدايت می گردندهمي
در چاه اولی آب سرد هدايت گرديده و از چاه دومی آب گرم به سطح زمين . صورت دو حلقه چاه در آنجا حفر می گردد

اين آب گرم در يک سيستم بسته حرارت خود را از دست داده به چاه اولی هدايت می . شودمی بيرون کرده پمپ توسط 
 آب گرم شده يا به صورت مستقيم در منازل هدايت داده شده مورد استفاده قرار می گيرد و يا اينکه اين حرارت .گردد

که  یژی با عمق چاه ها در حوزه هائ انر بهره دهی اين سيستم استحصال.درکارخانه ها به انرژی برقی تبديل ميگردد
.  به سرعت باال می رود،احجار گرم وجود دارند و با تطبيق فشار بيشتر از طريق واترپمپ ها برای هدايت آب سرد

به  زمين وجود دارد که در اينجا از توضيح آن صرف نظر حرارت تخنيک های متعددی برای استفاده از ،عالوه بر اين
تحقيقات . ، وابسته می باشدست زمين که منبع بزرگ انرژيحرارتآيندۀ بشريت به  ابل تذکر است که قليکن .عمل می آيد

  مجموع انرژی موجودکه تا سه کيلو متری قشر زمين وجود دارد، ضرورت یيد نشان می دهند که مقدار انرژيجد
 از حرارت زمين ]٨ [ات انرژی گيگا و٢٨ حدود ٢٠٠٥در سال . ]٨ [کندمی  هزار سال تکافو ١٠٠بشريت را برای 

استفاده از اين انرژی تجديد . دهی آن به سرعت رشد کرده استه در سرتاسر جهان استفاده به عمل آمده و تخنيک و بهر
  .محيط زيست را هم تخريب نمی کند و هيچ نوع نقصان در قبال ندارد ارزان است، بلکه اپذير نه تنه

نظر به موجوديت چشمه های طبيعی آب گرم که ثبوت اين مدعاست، بطور مثال و ] ١ [نظر به ساختار های جيالوجيک
در منطقۀ اوبی هرات، کالوی باميان، چشمۀ شير پلخمری چشمۀ شفای مزار شريف و بعض نقاط ديگر کشور امکانات 

ده شد، واليت قراريکه در بخش اول اين رساله تذکر دا. استفاده از اين تخنيک در بسا نقاط افغانستان موجود است
 و ذابه ها بوجود آمده اند که از ُمه افغانستان قرار دارد که در آن احجار عميقجيالوجيکبدخشان در يکی از مناطق فعال 

 اين بدان معناست که در اعماق .، صعود کرده و تا سطح زمين و نواحی نزديک به آن رسيده اندحرارت بلند دارند
لوژی مذکور استفاده صورت گرفته می د که از انرژی آنها با تکنونند وجود دار احجاری با حرارت بل،چندان زيادن

رستان تا پامير و ماورای  که از کنر و نوگرفته عالوه بر اين بدخشان در چهار سوق شکستگی های بزرگی قرار .تواند
، تا اعماق چندين کيلو متر يافته اندتشکيل ردتر  شکستگی خاز هزاراناين شکستگی های بزرگ که .  می يابندآن ادامه

.  آب های گرم تا سطح زمين ميرسند، از همچو نقاطدر بعض. جار گرم را قطع کرده انددر قشر زمين ادامه يافته و اح
.  استفاده به عمل می آيدمجکستان و قرغزستان در آن طرف رودخانۀ آمو از اين چشمه های آب گرادر کشور های ت

ن چشمه های آب گرم وجود دارد که حرارت اعماق زمين را به روی زمين انتقال می بدون شک در بدخشان نيز چني
  .به اين ترتيب زمينۀ استفاده از حرارت زمين در اکثر مناطق بدخشان موجود است. دهند

  

  :کنند  ـ مواد خامی که دوباره نمو می٥٫١٫٢ 
 مانند کتان، کنف، ،يد ميشوند و پيوسته رشد می کننداينها نباتاتی اند که نه برای تغذی بلکه برای استفادۀ صنعتی تول

 ، منجمله بدخشان،چون افغانستان. اين نوع نباتات ميتوانند به حيث منبع انرژی مورد استفاده قرار گيرند. چوب و غيره
. ت صرفه نيسا استحصال انرژی از اين مواد برای کشور ما ب لذاتا حدود زياد سرسبزی خود را از دست داده است،

 مضر چون ترکيبات نايتريت، سلفر، َگرد ذغال و غيره آزاد می گردند که هایعالوه بر اين از سوخت اين مواد گاز
  .نمايندبرای محيط زيست خطر ايجاد می 

  

  ) :بيو مس( تخمر نباتات يا  ـ٦٫١٫٢
اين طريقه از . استحصال می کنند گاز ميتان ،در دو دهۀ اخير با استفاده از عمليۀ تخمر نباتات مثأل برگ و ساقۀ جواری

  : معقول به نظر نمی رسد  منجمله در بدخشانسه رهگذر در افغانستان
 اينکه خاکهای افغانستان به دليل فقر مردم از مواد عضوی عاری گرديده، زيرا مردم هر آن چيزی را که از :اول 

در کشور های پيشرفته ساقۀ گندم را . تفاده می کند جمع کرده و به نحوی از آن اسد،بقايای نباتات روی زمين مانده باش
  .از کمر درو کرده و نيم ساقه و بتۀ آنرا به زمين عالوه می کند تا زمين از مواد عضوی غنی شود و حاصل بيشتر دهد
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اد  اين طريقه فرصت بسيار طلبيده، قيمت آن زياد بوده و در جريان عمليۀ تخمر يک مقدار کاربن دای اکسايد آز:دوم 
  .می گردد که نقصان زياد در قبال دارد

 ها يعنی اينکه غله . و امريکا حتی دانۀ جواری را در اين عمليه به کار می برندالمان در کشور های صنعتی مثل :سوم 
مردم   و بالخصوص در بدخشانچون در جهان منجمله در افغانستان. را به گاز ميتان برای سوخت تبديل می کنند

  .شند، بنابران اين يک حرکت غير انسانی و قابل محکوميت استگرسنگی می ک
  

   : فوسيل انرژیمنابعـ  ٢٫٢
مورد  به صورت مختصردر بدخشان   يورانيم وبه صورت عموم مواد حامل انرژی مانند نفت، گاز تحت اين عنوان

با .  کمتر می روداين واليتنظر به ساختار های جيالوجيک احتمال پيدايش ذغال سنگ در  .ارزيابی قرار می گيرند
اعم از ذغال  ( ذغال هرچند.آنهم پيدايش ذغال سنگ در بدخشان بکلی ناممکن نبوده، تحقيقات الزم را ايجاب می کند

 به پروسۀ. کمتر وجود داردبيشتر در حوزه های رسوبی به وجود می آيد که در اين واليت  )٦واریسنگ و ذغال نس
و در نتيجه  رسوبی  وسيعمانع ايجاد حوزه هایای جيالوجيک در بعض مناطق جهان وجود آمدن کوه ها در دوره ه

اين پروسه در بدخشان برای مدتهای طوالنی . ]٩[مانع بوجود آمدن ذغال سنگ در اعصار گرم و مرطوب گرديده اند 
 همجوار بدخشان يعنی در اما از اينکه معادن ذغال سنگ در واليت .جريان داشته است و هنوز هم به پايان نرسيده است

پيدايش ذغال سنگ در واليت . استوجود مدر امر انکشاف اقتصادی بدخشان امکان استفاده از آن تخار قرار دارند، لذا 
تخار در مناطق بنگی، فرخار، کيشا قتون، ُرشق، زمبورگ، نمک آب، سنگ يشم، سيد، چال، زمراب، درۀ کالن، سياخ 

 بين  از نظر اهميت که مادۀ حامل انرژيست و٧همچنان اولشيفر. ]١٠ [ بينی شده استدره، چالی خرد و بازارک پيش
 منجمله ذغال سنگ و نفت قرار دارد، در اين رساله مورد بحث قرار نمی گيرد، زيرا امکان پيدايش آن در افغانستان،

  ].١١[نفت را می گيرد  جای الوژیتخن اهميت اولشيفر با پيشرفت ، با آنکه استدر بدخشان از احتمال بعيد
  

  : نفت و گاز - ١٫٢٫٢
بايد اضافه گردد .  اهميت نفت و گاز به عنوان مواد حامل انرژی در فصل اول اين بخش مطالبی ارائه گرديددر مورد

از آنها  صنعتی محصولکه نفت و گاز عالوه بر مواد سوخت، اساس صنايع پتروشيمی را می سازند که صد ها هزار 
اهميت خاص خود را دارند از قبيل مواد کيمياوی اين محصوالت در همه جوانب زندگانی جامعۀ بشری . دساخته می شو

 و ، عراده هاوسايل خانه ،، کود کميائی، دواسازی لين های برقیعايق چون محلول ها، پالستيک، الياف مصنوعی،
و ترقی ن نقش نفت و گاز در ايجاد صنعت بنابرا. گاز می باشدبعضًا هزاران محصول دگر که مواد اولی شان نفت و 

 کجائيکه به همين دليل است که کشور های صنعتی در هر. فوق العاده برازنده بوده و باعث انکشاف اقتصادی می گردد
  .جنگ و جنايت می زنندحتی ده، برای غصب اين نوع منابع دست به تاراج و شنفت و گاز پيدا شود، حاضر 
.  نفت و گاز می باشد است، افغانستان دارای منابع معتنابِهل نيم قرن گذشته صورت گرفتهقرار مطالعاتی که در طو

  از طريقو ءاز فضاتا حدودی که  (USGS: U. S. Geological Survey)سروی جيالوجی اتازونی جديد تحقيقات 
 به مراتب بيشتر از ذخايری خاير منابع نفت و گاز افغانستان را ذ،صورت گرفته استی تحليل و تجزيۀ عکس های هوائ

 قرار اين تحقيقات ذخاير نفت هژده برابر و ذخاير گاز سه . تثبيت نموده بودند٢٠می دانند که روسها در نيمۀ دوم قرن 
  .برابر بيشتر تخمين زده شده اند

رار دارد مناطق غرب بدخشان در يک حوزۀ رسوبی قزيرا . بخشی از اين منابع در مناطق غرب بدخشان قرار دارند
بخش بزرگ اين حوزۀ نفت .  تا نواحی غرب فارياب می رسددرياکه از نواحی راغ بدخشان شروع شده به دو طرفۀ آمو

 که در آنجا ها در نيمه های دوم قرن بيست ذخاير بزرگ نفت و گرفتهو گاز خيز بيشتر در ازبکستان و ترکمنستان قرار
 کيلو متر مربع را احتوا ٤٥٠٠٠خيز در قلمرو افغانستان يک ساحۀ  مساحت اين حوزۀ نفت و گاز .گاز کشف گرديد

 ١٤٥ ( تباشير و) مليون سال قبل١٤٥ تا ٢٠٠ (اين حوزۀ بزرگ در بين طبقات رسوبی اعصار يورانفت و گاز  .کندمي
در مناطق  . قرار دارند) مليون سال٢٣ تا ٦٥ ( و تا حدودی هم در بين احجار دورۀ پاليوجين) مليون سال قبل٦٥تا 

از دير   خواجه گوگردگ، يتيم تاق، خواجه بوالن و انگوت نواحیمرکزی اين حوزه رسوبی يعنی در شبرغان، مانند
همچنين در ساختمانهای . زمان معادن نفت و گاز تثبيت گرديده و تا حدودی مورد بهره برداری قرار گرفته اند

قرار ]. ١[ ميرسند موجوديت نفت و گاز تثبيت گرديده است جيالوجيک خان آباد و عمبر که تا نواحی غرب بدخشان
 کيلو متر مربع ٢٦٠٠٠در يک ساحۀ بيشتر از در شمال افغانستان ] ٤٠١، ص ١[ی المان اناظهارات متخصص

  رودخانه های نواحی،غرب بدخشان،  اشکمش،مناطق خان آباد مانند ،ساختمانهای مساعد جيالوجيک وجود دارد
اين ساختمانها دارای طبقات بسيار ضخيم، مشخصات خوب و . تاجکستان فرنهان، آب گرم و وخش و کا درياسرخان

چون اين طبقات که تا پاردريا . متعدد اند که به حيث مناطق نفت و گاز خيز محسوب می گردندو ساختار های مناسب 

                                                 
 اين نوع  و سلفرمقدار آب.  پيدا می شودکه به سختی و قوام نرسيده به صورت سست و پاشانواری به رنگ نسواری ذغاليست  ذغال نز٦

  .کم استآن  زياد بوده و مقدار انرژی  ذغال سنگ،، در مقايسه باذغال
 درجۀ سانتی گريد از آن گاز و نفت استحصال می گردد و ذخاير آن در ٥٠٠دارد که با حرارت يبات نفت ترک اولشيفر احجار رسويبست که ٧

   ].١١[ مليارد تن تخمين زده شده است ٤٠٠جهان به 
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چون . تان هم دارای نفت و گاز خواهند بودادامه می يابند در تاجکستان و ازبکستان حاوی نفت و گاز اند، لذا در افغانس
 مقادير دقيق ،در ساحه های غرب بدخشان تا نواحی خان آباد و کندز و بلخ تحقيقاتی در اين خصوص صورت نگرفته

دارای منابع  که اين مناطق ند بر اين باور ازمين شناسان. نگرديده استبه صورت دقيق سنجش نفت و گاز اين مناطق 
ی را در راه ي اساسنقشتثبيت و استخراج اين منابع . و گاز می باشد که تحقيقات اساسی را ايجاب می کند نفت معتنابِه

  .خواهد کردايفا بدخشان در  منجمله ،پيشرفت اقتصادی کشور
  

   :يورانيم - ٢٫٢٫٢
 مانند ريگ وبی و احجار رس چون کاربونات هامتحولهاحجار ، )٥تصوير  (مثل گرانيت ها ناريه ورانيوم در احجاري

ۀ حامل انرژی می تواند بصورت اين ماد. ]١٢ [پيدا می شود  رگه های معدنیواری وسنگ و ذغال نس ذغال سنگها،
با در نظر داشت اهميت . ]١٣ [تشکيل شوديکجا  و يا با بعض فلزات دگر از قبيل طال، مس، کوبالت و غيره مجزا

  در اين زمينه نيم قرن اخير تتبعات، تحقيقات و تفحصات فراوانری داستحصال انرژی و سالح هسته ئيورانيم برای 
 ٢٥٠٠ گيکاوات انرژی بدست می آيد که معادل انرژی حدود ٢٠ يورانيماز سوخت يک کيلوگرام  . استصورت گرفت

لی آنچه و. اهميت يورانيم برای استحصال انرژی فوق العاده باال ميرودبنا بران . ]١٤[واری می باشد  نس سنگتن ذغال
ند صد ها هزار سال است که اين زباله ها می توابعد از سوخت زباله های يورانيم مانع جدی در اين مورد می شود، دفع 

" اسی سوای" در يک معدن نمک در ناحيۀ المان اتومی  مثال اين مشکل را می توان در دفن زباله های.دنتشعشع نماي
همچنان دفن . چاره سازی و پاک سازی آن چهار مليارد يورو مصرف کار دارد المانديد که قرار اظهارات منابع دولتی 

، که دولت پوشالی افغانستان آنرا بدست فراموشی سپرد  اتومی پاکستان در هلمند در زمان حکومت طالبانزباله های
 امراض سرطانی  چون تشعشعات مواد راديو اکتيف باعث امراض، منجمله.مشکليست بسيار بزرگ که بايد تحقيق گردد

 يادآور شد که الماناز تصميم دولت بايد در اين رابطه .  خلق می کندیمی شود، لذا استفاده از يورانيم مشکالت زياد
. دمی بند که در جريان سه دهۀ آينده همۀ دستگاه های استحصال برق اتومی را فيصله کردهزير فشار مردم اين کشور 

صدد اعمار به اساس رقابت های سياسی، اقتصادی و نظامی در سه، چين و غيره در حاليکه کشور های امريکا، فران
ی بم اتومی يعنی پولوتونيم نيز استحصال  که در ضمن آن مادۀ نهائبيشتر دستگاه های استحصال برق اتومی می باشند

اند تا با سوخت يورانيم در صدد آن مانند ايران، برازيل، هند و غيره نيز  جهان  دگر از کشور هایعده ای. می گردد
اين مبحث مقالۀ جداگانه ای را ايجاب می کند که در فرصت دگری . دنمادۀ اولی بم اتومی را که پلوتونيوم باشد توليد نماي

  . خواهد شدبه آن پرداخته
نی در  شواهد و قرايليکن. در مورد پيدايش يورانيم در افغانستان تا حال تحقيقات قابل الذکری صورت نگرفته است

 ،١[ به اثبات رسيده اند سرخ پارسای واليت پروان منطقۀ در   ومورد پيدايش يورانيم در هلمند در منطقۀ خاننشيين
از قول يک از لندن افغان در تلويزيون آريانای افغانستان، در پروگرام سجيه، يک  ٢٠٠٩ اگست ٣٠به تاريخ ]. ١٠
  .يها در هلمند روی تصاحب معادن يورانيم می باشدئيس ها و امريکا انگليس اطالع می داد که تشنج بين انگلشناسسر

که از اوضاع جيولوجيک و موجوديت  یتحقيقاتی صورت نگرفته، ولی تا جائتا حال  در مورد بدخشان ،به هر حال
 ،ا می شوندی مرتبط پيداگنده و تا جائاحجار گرانيتی که از مناطق کنر و نورستان تا پامير و بدخشان به صورت های پر

احجار .  که در مورد استفاده از آن بايد منافع عليای مملکت مد نظر گرفته شوداحتمال موجوديت يورانيم زياد است
 دن داشته باش]١٥ [ سنگکيلوگراميک  در  يورانيم ملی گرام٤ تا  به طور اوسط می توانندگرانيتی در قشر زمين

  .)٥تصوير (

رندۀ يورانيم که از احجار گرانيتی در قريۀ منرال دا: اوتونيت :٥ تصوير
. بدست آمدهالمان در "فيشتل"ر منطقه ای از کوهستان د ليوپولدزدورف

 سانتی متر و بلندی٢٤طول منرال . اين نمونه ملکيت آقای شوفل می باشد
  . که روی سنگ گرانيت قرار گرفته سانتی متر می باشد١٢آن 
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  : نتيجه ـ ٣
 عظيم انرژی تجديد پذير استفاده به عمل نيامده و هنوز در مرکز اين واليت از جنريتر های ديزلی نبعدر بدخشان از م

و اين در حاليست که، چنانکه توضيحات مختصر باال نشان ميدهند، بدخشان امکانات . برای توليد برق استفاده می شود
وم استفاده از انرژی تجديدپذير به صورت غير به صورت عم. عظيم توليد انواع مختلف انرژی تجديدپذير را دارد

متمرکز صورت می گيرد که از يک جانب اقتصاديست و از جانب دگر وابستگی فی ما بين شهر ها، واليات و حتی 
جست و جو برای پيشرفت اقتصادی بدخشان الزم است تا بهترين امکانات مذکور بيشتر  .خارج کشور را منتفی می کند

 برای قريه های دور افتاده نصب يک دستگاه مولد برق از انرژی باد آسانتر و اقتصادی تر مثًال .ردند و ارزيابی گشده
در حاليکه در . از تمديد پر مصرف لين های برق رسانيست که از پروژه های بزرگ و دوردست بايد کشيده شوند

رود خانه های از جانب دگر . ر استبند برق با صرفه تدستگاه مرکزی مناطق صنعتی و پر جمعيت برق رسانی از 
در اين . دارندرا   برقفراواناستحصال انرژی ی  توانائهامعاونان آنبا کوکچه پنج، آمو و  بدخشان چون واخان، پامير،

 با اعمار بند های آبگردان، اعم از بزرگ، متوسط .ت ضروريسبند های آبگردان برای استحصال انرژیرابطه اعمار 
مرفوع می گردد، بلکه جلو آبخيزی ها و خسارات ناشی از در اين واليت ضرورت به انرژی و آب و کوچک نه تنها 

 چون امکانات استحصال برق در بدخشان زياد است، لذا در صورت لزوم فروش برق باالی .آن نيز گرفته می شود
  . می کشد، نيز مهيا می باشد تا چترال و پامير بدخشان تاجکستان طريقکه پاکستان از پاکستان از طريق شبکه ای

همچنين استفاده از انرژی شعاع آفتاب در همه حاالت اقتصای و معقول است، مشروط بر آنکه دستگاه های آن در داخل 
به همين ترتيب استفاده از انرژی باد در بدخشان به صورت گسترده مهيا می باشد، بالخصوص که . کشور توليد شوند

 مقاومت انتقال برق را تنزيل  بدخشانورت ثابت و متعادل صورت می گيرد و سردی اقليموزش باد های بدخشان به ص
همچنان استفاده از انرژی زمين در بسا نقاط بدخشان ميسر است، زيرا بدخشان در محل تالقی شکستگی های  .می دهد

اعماق به سطح زمين توسط آب بزرگی قرار دارد که تا اعماق زمين ميرسند و امکان انتقال حرارت زمين را از اين 
  .مهيا ساخته است

  :در رابطه با استفاده از انرژی تجديد پذير مفردات ذيل قابل توجه اند 
 . گرددسرویمطالعه، تحقيق و باالی اراضی امکانات استفاده از انرژی تجديد پذير بايد در ساحه و در منطقه  •
 نقشه در صورت فقدان  ارزيابی و و غيرهتوپوگرافيکموجود ی  نقشه ها تحقيقات گذشته،نتايج در اين مطالعات بايد •

، شدت وزش ، شبکه های آب، برق، مواصالتاء ساحات، قرها آن روی تا در، منطقه بايد از نو نقشه برداری گرددها
 . و باقی معلومات درج و صورتبندی گردندباد و تابش آفتاب

 اعداد و ،در اين رابطه ضرور است تا همۀ معلومات. رد بايد صورت گيمطالعات هايدروجيالوجيک و جيالوجيک •
ندازه گيری آبهای رويزمينی ا صورت لزوم از نو حاصل گردد، مانند ارقام  جمع آوری و در هايدروجيولوجيکارقام

تجزيۀ رسوبات به غرض تعيين همچنين  .دوامدار بايد صورت گيردبصورت که سال و سالها ماه ها، در جريان 
عالوه بر اين مقدار انتقال مواد رسوبی که توسط رودخانه . لی و بزرگی دانه های منرالی آنها الزم استترکيب منرا

 .گذشته از اين ساختار طبقات زمين و نوعيت احجار آنها بايد مطالعه و تعيين گردد. ها انتقال می يابند بايد تثبيت گردد
ه  و سنجش گرديده و امکانات انکشاف بهره دهی چنين پروژضرورت مردم و منطقه به آب و برق بايد از قبل برآورد •

  .دها برای آينده در نظر گرفته شو
  مطالعه،به اساس اين مطالعات بايد پالنهای انکشافی طرح و امکانات تطبيق آنها، بخصوص اقتصادی بودن آنها •

 تخنيکی، صيانت از محيط زيست و  در اين رابطه بايد معضالت.ندگرديده و بديل های مختلف با همديگر مقايسه گرد
 .آبدات تاريخی مد نظر گرفته شوند

 .جست و جو گرددبيشتر و باشد راه های بهتر سازی و ارتقای بهره برداری اين پروژه ها بايد هميشه باز  •
اين پروژه ها بايد به صورت غير متمرکز و به صورت معقول در اقصا نقاط واليت تطبيق شوند، تا سکنۀ مناطق  •

چنانکه در منطقۀ دور افتادۀ واخان و . ور افتاده نيز از مزايای علم و تخنيک و از نور و انرژی برق مستفيد شوندد
 به همين طور .امکانات اعمار بند برق قبًال مطالعه و مثبت ارزيابی گرديده است) مثًال در محل قاضی ده(اشکاشم 

 .ته استتحقيقات مقدماتی در مورد بند برق شورابک صورت گرف
 افکار و  در طرح و تطبيق اين پروژه هاسلکی صورت گيرد وپروژه سازی همچو پالنها بايد از طريق افراد م •

 .دن در نظر گرفته شو بايدتصاميم مردم محل
مافيای ملی و بين المللی ) .N. G. O(در بسياری زيرا . ها خطاست) .N. G. O( به دست  هاسپردن همچو پروژه •

.  و غارت پول های بيت المال هدفی ندارندیجز سود جوئها بيق پروژه ططرح و تطريق و از داده به دست هم دست 
تجارب هشت سال گذشته نشان داد که اين مؤسسات پروژه ها را به صورت سطحی، نا درست و غلط تطبيق کرده 

 .پول ها را حيف و ميل نموده و همچو پروژه ها بعد از مدت کوتاهی از هم پاشيده اند
  

در صورتی که از منابع انرژی تجديد پذير، بالخصوص از انرژی حرکی آب در بدخشان  گردد که  میدر پايان يادآوری
استفاده صورت نگيرد، انکشاف اجتماعی صورت نگرفته و مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و فقر و تنگدستی در آن 

يد گفت که سرمايه های هنگفتی در داخل افغانستان در خصوص سرمايه گذاری چنين پروژه ها با. واليت حل نميگردد
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دولتمداران افغانستان به عوض آنکه در فکر جالب توجه است که . وجود دارد که بايد در اين رابطه بکار انداخته شوند
ای ی انرژی در پای امربرای گدائ اليزال داخل مملکت، منجمله بدخشان باشند، هر صبح و شام  انرژیاستفاده از منابع

  : عارفی چه خوش سروده . می کشانندیتاجکستان و ازبکستان کمر می شکنند و کشور را به وابستگی خطرناک
 

  يار در خانه و ما گرد جهان می گرديم   آب در کوزه و ما تشنه لبان می گرديم
  

  .دن زراعت و آبياری بدخشان مورد مداقه قرار می گيرامکاناتدر بخش پنجم اين رساله 
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