
   41 /30 /2342 

 

 

 

 
  

 نوشته کریم پوپل                                                                                                    

          

 

 انرژی در فغانستانظرفیت و پوتانشیل   تولید 
 

مگاوات  ۰۰۲۲۲ه این کشور ظرفیت تولید انرژی بالقو ،افغانستان آب  و طبق گزارش وزارت انرژی

مگاوات از گازطبیعی   ۴۲۲-۰۴۲مگاوات از ذغال سنگ، (۴۰۰-۴۱۰)آن از آب،   ۰۰۲۲۲باشد از جمله  می

الزم است  انرژی آبی که ارزان و غیر مضره میباشد درین  .باشد مگاوات از نوع نفت خام  می( ۱۰۴-۰۲۲)

مهار گردد که در کدام  این کشورآبهای است ادنمایم الزم قبل ازاینکه ما بندهای آبی را بنی.کشور ترویج گردد

دولت افغانستان غرض مهارنمودن آبهای  . آن است سازد محل و به چه تعداد بند آبی که در آن حق قانونی

تعین  8931ملیون دالررا از قرضه بانک جهانی تخصیص داده وختم کار آنرا الی آغاز سال  841خود مبلغ 

ملیارد  88مبلغ تمام خاک استفاده از آب خویش غرض استحصال انرژی و مهار آب  هت جولی . نموده است

 .که در چنین شرایط  هیچ کس حاضر به دادن قرضه نشده است. دالر ضرورت دارد

 

  انرژی آبی
با گذرد که  این رودها از میان هزاران دره با ارتفاع بلند می. افغانستان دارای رودها و آبشارهای زیادی است

به جز از  )افغانستان زارعین . توان از انرژی آنها برای تولید برق استفاده نمود ساختن سد در مسیر آنها می

استفاده  به کشور ماه بدون  5استفاده نموده ومتباقی زراعت   آب بمنظورماه از  7-1مدت  ( لغمان جالل آباد

امو   دریا ی. خواهد داد د برق برای این کشورت بمقادیر زیااین مدآب  نمودن  ذخیره .های خارج میریزد

از  این دریا. کیلومترآن  درخاک افغانستان جریان دارد  2201میباشد   که حدود  کیلومتر 0852طول  دارای 

نابع کشور را تمام م%  82در افغانستان شمرده میشود که   آب و انرژی لحاظ ذخایر انرژی مهمترین منبع

 . تشکیل میدهد
میلیارد کیلوات ساعت به  55که از جمله  میباشدساعت در  میلیارد کیلوات  5.78بی دریا ی امو آال یشپوتن)

متر از سطح بحر  5208دریای پنج از منطقه زرقول در ارتفاع . معاون عمده ان دریای پنج مربوط میگردد

حیرتان در منطقه . مترمکعب در دقیقه تشکیل میدهد 0282سرچشمه میگیرد، جای که سرعت جریان اب را 

متر در  575که بدین ترتیب کاهش اوسط ارتفاع دریا را بیش از  .میباشدمتر از سطح بحر 522این دریا  ارتفاع 

ون کشور تاجکستان چ .دهای آبی اعمار نمودوان بندر امتداد این دریا میت. (میدهد هرکیلومتر طی شده تشکیل
باقی درینصورت جای برای افغانستان  ستفاده نماید ابرای خود تها ازین ظرفی میتواند  تکنالوجی پیشرفته دارد

میلیارد کیلوات ساعت و یکجا با معاون  271بی دریا های مرغاب و هریرود را آمجموع پوتنسیال  .نخواهد ماند

 گردانآباعمار بند برق ابی با بندهای . میباشدمیلیارد کیلوات ساعت  0278به  –اساسی ان دریای ارغنداب 

دریا های هلمند هریرود آمو کابل .ی برق در مراکز جنوبی کشور باشدمیتوانند تامین کننده ای اساسی انرژ

 .وغیره  دارای  مقادیر زیاد  انرژی پوتانشیل آبی  می باشند  کشک  مرغاب پنجشیر کوکچه  بلخاب  

رسیده  ۰۴۰نگهای تحمیلی به اثر ج همگاوات برق تولیدات داشت ب ۷۰۷ درسالهای قبل از جنگ افغانستان  

مصارف سرانه در . مگاوات آن برق وارداتی است ۴۲۲مگاوات تولید و  ۰۲۲-۰۴۲فعاًل افغانستان . بود 



درصد از ظرفیت انرژی کشور استفاده صورت  ۱٫۸فعاًل به اندازه . مگاوات است ۰۲یکسال این کشور 

   .گیرد می
بند کجکی در والیت هلمند ، بند برق ماهیپر ، بند برق سروبی  در :  اند عبارتند از بندهای برقی که فعاًل فعال

در  غزنی ه جالل اباد ،  بند نغلو در جالل آباد ،  پروژه بند سلما در والیت هرات ، بند سرد -مسیر راه  کابل 

الیت هلمند ، بند چک وردک در والیت لوگر ،  بند برق جبل السراج در  والیت پروان ،  بند برق کامه  در  و

درصد  ۱۲باشد، که این بند برق   ، بند کوکچه در والیت بدخشان ، بند داله در  قندهار و بند برق پلخمری  می

 .درین اواخر یکتعداد پروژه ها رویدست گرفته شده است که ذیاًل نگاشته میشود .کند برق افغانستان را تامین می

این پروژه بمنظور . باالی دریا هلمندآغاز گردیده بود   2558سال  کار این پروژه در:  پروژه بند کمال خان .2 

تکمیل این . میگا وات برق تهداب گذاری شده است 578واستحصال هکتار زمین زراعتی   52222آبیاری 

متر است که با کمپنی تدس  122مرحله اول آن اعمار دیوار بطول . پروژه به سه مرحله تقسیم گردیه است

 . ملیون دالر قرار داد شده است 4755به   کشورتاجکستان
 آمو علیادریای انکشافی پروژه 

 ذیل عمده مشخصات دارای و رود می شمار به افغانستان برق و آب های پروژه بزرگترین و مهمترین از یکی که
 رورتض مورد آب تا تاجکستان و افغانستان بین مشترک مرز در آمو دریای باالی ذخیره بند احداث.باشد می

 .کرد خواهد تولید برق انرژی میگاوات ۰۱۱۱ مقدار همچنان بند این. نماید تهیه را کشور شمال صفحات آبیاری
 و بوده افغانستان شمال والیت چهار شامل آن ساحه که بوده برق و آب های پروژه مهمترین از یکی پروژه این

 .کرد خواهد ایجاد کار منطقه در نفر هزار ها ده برای
 
  باغدره آبی برق ژهپرو
 
 آغاز تولید به باید ۰۱۰۲ سال در و آغاز پنجشیر، دریای باالی میگاوات ۰۸۱ تولیدی ظرفیت با پروژه این

 .گردد آغاز آن دوم مرحله است قرار و تکمیل پروژه این سنجی امکان مطالعات اول مرحله. نماید
 

  سلما بند  پروژه
 هند دولت ۰۱۱۲ درسال بود متوقف ۰۱۱۲ الی آغار خان داود زمان در هرات والیتاین پروژه در کار

 سیراب را زمین هکتار هزار هفتاد پروژه این است نظر در. است گرفته بدوش را پروژه این کار ادامه مصارف
 .بود خواهد دالر میلون هفتاد حدود سد این مصارف. نماید تولید را برق وات میگا۲۰ ظرفیت به و

 
  آباد بخش برق تولید و آب ذخیره پروژه
 در  هندوستان مشورتی خدمات کمپنی رئیس با  فرارود دریای باالی آباد بخش برق تولید و آب پروژه داد قرار
 متری کیلو ۲۱ فاصله در و فراه شهر متری کیلو ۰۱۱ ساحه در پروژه این. رسید امضا۰۲۸۲ سال اگست ۰۲

 متر ملیون ۲۷۱ حجم به آب ذخیره از عبارت پروژه این اهداف. دارد موقعیت هرات -کابل عمومی سرک
 ۰۰۱۱۱ و موجود زراعتی زمین هکتار ۲۲۱۱۱ پروژه این شدن تکمیل با. باشد می آباد بخش ساحه در مکعب
 نیز برق وات میگا ۰۱ پروژه این تکمیل با است قرار. گرفت خواهد قرار آبیاری تحت جدید اراضی هکتار
 .گردد تولید

 
 

 

 

 

 
 

 

 بند کجکی                                                                      



 و نفت گاز طبیعی

 

است بطوری که در  انجام شده ۱۵۴۲نخستین عملیات حفاری جهت اکتشاف نفت و گاز در افغانستان در سال 

تا  ۱۵۴۵سالهای در فاصله . منجر به اکتشاف میدان نفتی انگوت  در  والیت سرپل  گردید ۱۵۴۵سال 

میدان گازی بزرگ  ۰پنجاه حلقه چاه اکتشافی دیگر نیز در این حوضه حفر گردید که باعث اکتشاف  ۱۵۲۲

ومیدان ( ۱۵۲۱)خواجه گوگردک |، میدان گازی خواجه گوگردک(۱۵۲۲)یتیم تاق |میدان گازی یتیم تاق

 .شد( ۱۵۲۰)خواجه برهان  گازی

دست کم دو میدان نفتی کوچک،  ۱۵۸۱تا  ۱۵۲۲از سال  اما  ردیده صد فیصد دقیق نگکشفیات نین چگر چه 

غربی  است که عمدتا در بخش شمال و دو میدان گازی دیگر کشف شده( جرقدوق)یک میدان گازی بزرگ 

 .باشد کشور می

حوضه شمال قسمتی از حوضه عظیم نفت و گاز آمودریا باالثر تحقیقات که درین اواخر صورت گرفت 

حوضه نفتی و گازی کشف شده جهان در رده پانزدهم قرار  ۱۴۰از نظر میزان ذخیره در بین  باشد که می

هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و در چهار کشور افغانستان ، ایران ، ترکمنستان  و   ۰۲۲این حوضه . دارد

مال کشور را اعم توان مجموع ذخایر نفت و گاز ش بر اساس مطالعات انجام شده می. ازبکستان  گسترش دارد

 .تعیین نمود ذیل باشند به صورت  ابل استحصال میشده که قااز ذخایرکشف شده و کشف ن

 بشکه ملیارد  8،513مجموع ذخایر کشف شده نفت  *

 میلیارد فوت مکعب ۱۴،۲۸۷مجموع ذخایر کشف شده گاز در حدود  *

 میلیارد بشکه ۴۲۰مجموع ذخایر قابل  گاز مایع  در حدود  *

نفت و  نقطه  ۱۲۲در افغانستان بیشتر از  که  ناسا انجام گرفت مشخص شد تحقیقاتی که توسط سازمان   ی ول

تاکنون در افغانستان بیشترین تحقیقات انجام شده در پنج حوضه نفت خیز صورت گرفته که . گاز وجود دارد

ت  و یک حوضه آن   کتواز دوحوضه آن در شمال آمودریا، یک حوضه آن در  هلمند  ، یک حوضه در  هرا

قابل مالحظه  ذخایر کشور ین ا.اند ا دار را استفاده از گاز طبیعی دورنمای بزرگ .والیت پکتیکا  قرار دارد
حوزه " عبارت از دو حوضه که  در آن مطالعات زیاد بعمل امده است . دارا  اند این ماده ای غنی طبیعی را

 . می باشد" ترکمن –حوزه افغان "   وشرق کشور  –در شمال " تاجک  – افغان
در هرات ممکن از همه بر سر حوزه . معدن نفت وجود دارند  8انستان در حال حاضر در جمهوری اسالمی افغ

به گفته وزیر معادن و . که در قسمت غربی والیت هرات موقعیت دارد, نفت و گازخیز تیرپل مطرح بحث باشد
که در والیت قندوز قرار دارد، داری ذخایر نفتی در حدود " تاجک – افغان"صنایع، معدن نفت و گاز حوزه 

همچنان در اینده نزدیک تحقیقات در باره معادن نفت در کتواز و والیت پکتیا . میلیارد بیرل نفت می باشند 271

 . هند شدو همچنان در والیت هلمند اغاز خوا
هزار  252فغانستان را با مساحت مجموعی غربی و جنوبی ا –حوزه نفت و گاز خیز هلمند قسمت جنوب 

به . حوزه نفت و گاز خیز کنر در شرق کشور موقعیت دارد. احتواء میکند( خاک کشور%  02) کیلومتر مربع 

 ملیارد بشکه  27814عقیده کارشناسان، ذخایر دورنمایی گاز طبیعی در قسمت شمال افغانستان به بیش از 

که . ساله را غرض استخراج نفت وگاز امضا نمودند 08کشور چین قرارداد  0222دسامبر  05بتاریخ . میرسند

  .ملیارد دالر بدست خواهد آورد .درین مدت افغانستان مبلغ 
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 نقشه پایپ الین یونیکال



       
     

 

  زغال سنگ

پس از اینکه قاره هند  با اسیا تصادم می کند یک فشار قوی باالی نقاط مرکزی افغانستان وارد وجنگل های 

به همین .زیر خاک شده  به ذغال سنگ تبدیل می شود رار داشت همه با فشار خیلی زیاد که در این مسیر ق

در ارتفاعات بلند قرار  کیلومتر 22.از  ترطول بیش بشکل  یک خط طوالنی در  دلیل ذغال سنگ افغانستان 

 دوجو خوبترین ذغال سنگ با کفیت در معدن دره صوف.  تشکل یافته استف لهای مخت به کیفیت گرفته 

  . برسی قرار گرفته است مورد   معادن ذغال سنگ  ۱۱تا فعاًل   .که  دارای انرژی خیلی زیاد میباشددارد

 ذغال سنگ را  غرض گرم نمودن منازل ومردم افغانستان  دراز است که یان سال این ماده انرژی زا از 

چوب و زغال چوب سومین ماده مصرفی زغال سنگ بعد از .  میدهندقرارمورد استفاده   ران های آهنگ کوره

میلیون تن  ۰۲۲تا  ۱۲۲ذخایر اثبات شده زغال سنگ افغانستان حدود  .مردم افغانستان برای گرم کردن است

 . است یش بینی شدهپ

 

 معادن زغال سنگ افغانستان در نقاط زیر موقعیت دارد

 زغال سنگ کوتل خاکی عالقه برف

  میلیون 282 –( یت بامیانوال)سراسیا و  زغال سنگ  آش پشته

 زغال سنگ فرح کرد غوربند  و گاوپران سرخ پارسا

 زغال سنگ نهرین       

 زغال سنگ جدران

 میلیون تن ذغال 5.ذخایر دارای  شباشک  و زغال سنگ گرمک عالقه چهل دختران دره صوف

  زغال سنگ گوله یدری عالقه کشنده مابین دره صوف  و بلخاب  

میلیون تن ان اهمیت  22که منجمله،  ذعال میلیون تن 28دارای ذخایر  عالقه کرخ هرات زغال سنگ سنجور

 صنعتی دارند

 زغال سنگ انزری، شهیدان در حدود الغرجوی کوه دره کوت

 زغال سنگ قریه کندالن چقماق مداخیل ارزگان

 ...کرمان و سرجنگل عالقه دایزنگی، زغال سنگ

 هدر: از بودند عبارت داشت قرار  برداری    ن که مورد استفاده و بهرهنستااز جمله معادن زغال سنگ افغا

 در صوف کرخ  صوف، آش پشته، سبزک هرات، کرکر و دودکش پلخمری که فعاًل فقط کرکر و دود کش

مقدار .واقع است کیلومتری شهر مزار شریف ۰۲۲زغال سنگ دره صوف  در . دارندمورد استفاده قرار 

انرژی  ذغال یک منبع ارزان در تولید .هزار تن میرسد 222ر افغانستان دریک سال به استخراج این ماده د

 12222فیصد برق کشور دنمارک از ذغال سنگ می باشد روزانه  52طور مثال  .نیز می باشد  برق حرارتی 

ی در حال حاضر میتوان سلسله کامل ستیشن های کوچک ومتوسط برق حرارت. مصارف داردسنگ  تن  ذغال 
تا  اه رودرا در نزدیک معادن ذغال در حوزه ذغال خیز شمال افغانستان که مساحت مجموعی ان از دریای فر

ستیشن کوچک برق حرارتی، با  222این ذخایره برای تقریبًا . هزار کیلومتر مربع تشکیل میدهد 58هرات 

 . یت میکندسال کفا 08 – 02برای  ستیشن هربرق تولید نماید که  کیلوات  2222قدرت 

 



 چوب
 اند در افغانستان تقسیم بندی جنگلها را به سه شکل نموده

های کنر، لغمان، نورستان،  جنگلهای صنعتی نباتات سوزنی برگ از قبیل ارچه، لنزو جلغوزه که والیت .۱ *

 .اند پکتیا و خوست که به مساحت یک میلیون متر مربع را در جنوب و جنوب شرق افغانستان پوشانده

اند که جلغوزه در جنوب افغانستان و پسته ساحات شمال افغانستان  جنگلهای میوه جلغوزه و پسته .۰ *

 هزار ان در بادغیس طورطبیعی وجود دارند ۰۴۲۲۲است که  هزارهکتار تخمین شده ۵۲۲۲۲رادرحدود 

که بیش از پنجاه دهد  حدود دو میلیون هکتار زمین را در افغانستان جنگلها تشکیل می. مواد سوخت .۰ *

. شود از چوب برای گرم کردن به دو شکل چوب و زغال چوب استفاده می. است درصد آن اکنون ازمیان رفته

پخت ستان از زغال چوب بمنظوراکثر مردم افغان. اند ه و غیرهچورد استفاده عبارتند از بلوط، ارچوبهای م

درصد مردم افغانستان در زمستان از  ۸۲. نمایند استفاده می صندلیو در زمستان برای گرم نگه داشتن  وپز

 .کنند استفاده می صندلی

 

 انرژی خورشید
شته در طول یک هوای آفتابی داروز  922یا ماه  82ل بیشتر از در طول یک ساکشوریست که افغانستان 

ژی قابل انرژی افتاب  یکی از انواع عمده انربدینصورت .ساعت می درخشد 9522-2522سال آفتاب آن از 

میتوانند سهم  انرژی آفتاب در حفظ محیط موثر بوده  .محسوب میشوددرین کشور  ارزان و غیر مضره تجدید 
جنوبی، جنوب   بخش اعظم قسمت های .اعاده نمایدقابل مالحظه را در ساختار بیالنس انرژی در مناطق کشور 

. ودشتهای ریگی والمزرع تشکیل داده است را بیابان ها  افغانستان و بعضی مناطق شمال  غربی و غربی –
اگر فقط یک فیصد مناطق . درجه سانتی گراد میباشد 58ومعمواًل دارای بارندگی کم حرارت آفتابی بلند تا حدود 

میلیون  225178را در بر میگیرد، استفاده شوند، پس افغانستان همه ساله   جنوبی کشور هم، جای که بیابان

یکنوع آن در .انرژی آفتابی به چندین شکل قابل استفاده میباشد  .ق بدست خواهد آوردکیلوات ساعت انرژی بر

آینه بدست می اید سطع هر آینه  2088از   02نیرو پی اس  مینامند  ۰۱PS سپانیا است که بنام اکشور 

لند رفتن ک نقطه تمرکز نموده در اثر ببه ی ها  ینهنور آ.  متر میباشد  210ارتفاع آن  متر مربع و202

میگا وات برق  02و  می اندازدات آب توربین تولید برق در جریان بخارآب به بخار تبدیل شده وحرارت 

در هرسال نوعیت ذخیروی بطرها .نوع دیگر آن بطری است که در افغانستان معمول است  .نمایدتولید می
( الیت مثمراز موجود یک جانبهضریب فع%  52تا ) فتابی با حساسیت دوجانبه آبطری های   .بهتر میشود

ها و گرم  از انرژی خورشیدی برای روشنایی المپ استفاده  خرآدر این او.. و سیعًا استفاده میشوند طرح و

فیصد منازل  92در شهر کابل الی .خیلی ها زیاد معمول شده است واستحصال برق  کردن آب حمامهای منازل

بواسطه آینه  که آفتاب زیاد دارند  ت افغانستان برای بعضی قریه هادول .از برق خورشیدی استفاده می نمایند 

تا فعاًل برق آفتابی دربعضی نقاط  والیت غور ، بامیان  شهر  .ازل رسانیده است نبرق را برای مها وبطری  
بدخشان هلمند کندهار خوست نورستان پکتیا ارزگان  وردک  و تعداد از روستاهای   کابل  محمود عراقی

امروز مردم افغانستان در هر  .غانستان  مروج گردیده وهیچ خطر جانبی مردم و محیط را تهدید ننموده استاف
 .موارد از انرژی آفتابی استفاده مینمایند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انرژی باد
ک ی ساختار بیالنس انرژی حفظ محیط و که میتواند سهم قابل مالحظه را درانرژی قابل تجدید بوده  انرژی باد 

 . ایفاء نمایند کشور
نخستین دستگاه تحقیقاتی انرژی بادی در منطقه هوتل سفید قریه شکیبان ولسوالی زنده جان  والیت هرات 

توان از آن  اند که می افغانستان دارای هزاران تنگی، کوه و تپه. نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است

 .انرژی بادی استحصال گردد

 :بخش تقسیم نمود 5از نقطه نظر جریان باد میتوان به  خاک افغانستان را

در این مناطق باید . متر در یک ثانیه میرسد .0مناطق بادغیس، هرات و نیمروز، جای که سرعت بادتا به . 2 

 . ت و بیشتر از ان استفاده شودکیلوا 222از دستگاه های قوی بادی از 

والیات قندهار، زابل، قسمًا روزگان، ) شرقی و شرقی  –وب مناطق جن –مناطق داری جریانات متوسط باد . 0

در این مناطق استفاده از دستگاه . متر فی ثانیه میرسد 4، جای که سرعت جریان بادتا به (غزنی، پکتیا و پکتیکا

 . کیلوات مناسب به نظر میرسند 222تا  52های بادی با قدرت از 

 –والیات بدخشان، تخار، بغالن و قسمت های جنوب ) شرق  –مناطق داری جریانات ضعیف باد در شمال . 5

در اینجا دستگاهای بادی با قدرت . متر فی ثانیه میرسد 1در این مناطق سرعت باد تا به (. شرقی والیت قندوز

نصورت الزم است تا تاسیسات دولتی وشخصی هرکدام برای خود  دستگاه را یبوده    در کیلوات  52تا  2از 

تمامآ دستگاههای نامبرده تولید انرژی برق میتوانند به اصطالح به سیستم بیوالنت و یا متوسل با . دنصب نماین
درین  .یرندکه در صورت فعال نبودن یکی دیگران بتوانند تآ مین ظرفیت وی را به عده بگی,همدیگرعمل کنند 

 .رع خود استفاده مینمایندآواخر در کشتزارهای شمال افغانستان از برق انرژی بادی غرض آبیاری مزا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پکه بادی در والیت پنجشیر

 

 

 یورانیم

افغانستان انجام داده بود، موجودیت عناصر رادیو  در 8952سال در نتیجه تحقیقات که هیات جیولوجی فرانسه در

اورانیم )در خاک افغانستان سه ظواهر عناصر رادیو اکتیف . نموده بودندتثبیت را اکتیف، خاصتًا ذخایر یورانیم 

سیستم تشکالت . انشین والیت هلمند، والیت پنجشیر و واخان والیت بدخشان کشف شده انددر خ –(و تورانیم

های مگماتیک و خصوصیات مماثل معدن خان نشین با سایر نقاط جهان بیانگر آنست که در عین  سنگ

وجود ب U هایی چون بیرایت، فلورایت، نفلین و عناصر نادره چون نبیوم، تانتالیم و اورانیم شرایط، کانی

میلیون تن متریک و ذخایر  ۱،۰در ساحه خانشین والیت هلمند قرار تخمین جدید ناسا امریکا مقدار . است آمده

این ساحه   .گردد میلیون تن متریک تخمین می ۰،۴به مقدار  REEنیوبم با اضافه فاسفورس و یورانیم وتوریم

ناسا انتشار نمود ه است نیوبیوم پس از آهن  طبق راپور که .خیلی دلچسپ بوده، تحقیقات بیشتر ضرورت دارد

ملیارد 18،2ومس سومین ماده طبیعی وافر در افغانستان است که به  قیمت ستندرد  بین المللی دارای ارزش  

در رابطه به تثبیت ذخایر معادن یورانیوم (C.E.A)فرانسوي تحقیقات ومطالعاتي  از جانب تیم .دالر میباشد



ذخایر عنصر یورانیوم در : گردیدچنین وانمود  در نتیجه  ،بود صورت گرفته  تاندرمناطق مختلف افغانس

 هرات، فراه، هلمند، قندهار، کابل، ننگرهار، پنجشیر، پروان، بغالن، بامیان،غزني فاریاب،)والیت هاي 

 درمحلهمچنان تشعشات رادیو اکتیف غیرعادي در دوناحیه وسیع یکي در کوتل لته بند  وجود دارد( وپکتیا

به طور خالصه از فاریاب  .است به مالحظه رسیده  بامیان بین سروبي وجـالل آباد ودیگري منطقه آشپشته 

درپنجشیر، غزني وگردیز که تحت مطالعات  درغرب، رستاق درشرق، سرخ پارسا در غوربند،مارشتان

اکتشافات وتثبیت ذخایر  ابزار نظر شده است که براي فرانسوي قرار داشت،چنین زمین شناسان وتحقیقات 

حکومت سردار   در زمان ). ریقه جیوکمیکلي متوسل شد مي نماید تا به ط بهتر یورانیوم درافغانستان ایجاب

ساله انکشاف  5محمد داود خان در باره ساختن اولین ریاکتور ازمایشی هستوی در افغانستان در دومین پالن 

ظور اعمار این ریاکتور با اتحاد شوروی موافقت نامه خاصی عقد به من. اقتصادی کشور فیصله بعمل امده بود

مخارج اعمار ریاکتور و تربیه کادرهای افغان در اتحاد شوروی و همچنان در خود افغانستان را اداره . شده بود

نابع شروع بکار میکرد وبا استفاده از م 8315ریاکتور باید در سال . بین المللی انرژی اتمی بر دوش گرفته بود

ولی به زودی بعد از استعفای صدراعظم سردار محمد داود خان این . خام موجود در کشور پیشبینی شده بود

هر . تولید  انرژی اتمی  یک  تولید مضره بوده  دارای خطرات جانبی فوقلعاده میباشد. (قف ساخته شدپروژه متو

نوع  کوچک  ریاکتور جدیترین .را کم ننوده استکه ساخته میشود مدرنتر بوده ولی خطرات تشعشع   دستگاه جدید

4S  ه شده دورنمای بسیار خوب داردجاپان ساخت" توشیبا"میگاوات که از طرف کارپوریشن 82با قدرت . 

تفاوت مهم مثبت ستیشن های کوچک برق اتمی از منابع الترناتیف انرژی در اینست که بطری های هستوی 

 Hyperion" ، کمپنی امریکایی"توشیبا" برعالوه . ساعت تولید کند 24ظرف  میتوانند انرژی برق رامتواترا در

Power Generation "و "NuScale Power " کمپنی . نموده اندرا ریاکتورهای کوچک  آغاز به تولید "

Hyperion " این مودل ها به . میگاوات با لوازم زیر زمینی پیشنهاد میکند 25ریاکتورهای به قدرت در حدود

. ل ستیشن های دیگر برق اتمی و در مطابقت کامل با مطالبات اداره بین المللی انرژی اتمی ساخته خواهند شدشک

. چون افغانستان کشوریست که غنی از ذخایر انرژی  الزم است که از انرژی اتمی خویش فعاًل استفاده ننمایند

 . آورد شرایط کنونی افغانستان بی امن  خطرات فوقلعاده را ببار خواهد

 

 تورف

. تورف ذغال سنگ  نارسیده وخام میباشد که داری شعله کم میباشد.نرژی زا  تورف استاماده دیگر کم آشنا و
میلیون تن  22به  در افغانستان  ذخایر این ماده. استفاده صورت میگیردبرق حرارتی تولید  برای از این ماده 

احتماًل ازین نوع معادن بمقدار زیاد در  ن کشف شده اندغزنی و بدخشا ناور میرسند و در والیات نیمروز،
 .افغانستان وجود داشته باشد

 

 (جیو ترمال)انرژی حرارت داخلی زمین
محیط، انرژی برق،   آلودگی  کشور جهان بمنظور جلوگیری از  ۰۴استفاده از انرژی داخل زمین امروز در 

میوه جات، صنایع کوچک، صنعت یخ سازی، پروسس گرم ساختن منازل، تربیه ماهی، تولید مواد غذائی و 

وغیره مورد استفاده قرار  مفاصل] عالج امراض جلدی درد استخوان و  حمام عناصر پشم وقالین، استحصال 

میالدی توسط زمین  ۱۵۲۰در سال  در افغانستان  پژوهش غرض استفاده از انرژی گرما جوف زمین. دارد

از اینکه افغانستان یک کشور کوهی است ودارای تکتونیکهای قدیم ونو . دشناسان روسی و افغانی آغاز گردی

  هرات بخصوص هندوکش مرکزی و ساحات  هندوکش بودن چنین انرژی بقدر وافر درساحات . باشد می

باشد که مردم افغانستان غرض عالج استفاده  های آب گرم می یکی از عالیم این نقاط برآمدن چشمه. باشد می

   پنجشیر  ارزگان  استالف ، دره کالو، شینه،  بلخ ها در اوبی هرات، آب گرم در  این چشمه. دنماین می

داخل زمین، باالثر مالش   مگما این انرژی از حرارت. شود یافت می  ارغنداب  بامیان  غوربند بدخشان

میباشد، مرکبات   ها، تحت فشار گرفتن طبقه هایدروکاربنات  درشمال افغانستان پلیتهای جامد شکستگی

های گرم افغانستان بای کاربنات کلورایدی، کلورایدی، سلفاید، سودیمی و بمقدار کم یکتعداد عناصر  آب

توان بماقصد دیگر  باشد که عالوه بر انرژی می می Ge,Be,B,Fe,Ag,Zn,Pb,Ba,Li,Rb, Sr ,Scچون

 .استفاده نمود



ل مصروف مطالعه مسایل انکشاف انرژی کشور می باشد، مرکز مطالعات افغانستان معاصر، که از مدت ها قب
منابع . به این نتیجه میرسد که همین امروز سرمایه گذاری در عرصه انرژی افغانستان مهم و ممکن می باشد

بالقوه طبیعی در این کشور نه تنها به انکشاف صنعتی و زراعتی ان مساعدت کرده میتوانند، بلکه برای سرمایه 
وظیفه اساسی اینست، تا وزارت انرژی . ید کنندگان انرژی دارای دورنمای خوبی بوده میتوانندگذاران و تول

 افغانستان به این امر توجه مبذول دارد که کشور کاماًل توان ان را دارد که خود را از نقطه نظر انرژی برق 
 
 

 ابسته سازدتامین کند و حتی انرا صادر نماید، نه اینکه خود را به انرژی همسایگان و
 

 

 منابع
 

 ارزش و مقدار نفت و گاز افغانستان توسط اداره سروی جیولوژی امریکا * 

[http://www.defense.gov/news/d2010614slides.pdf]  

 در وبگاه روشنائیظرفیتهای انرژی افغانستان نوشته سمیع اله پویا  ) (*

 [/http://www.bgs.ac.uk/AfghanMinerals] ۱۰۸۴از راپورهای وزارت معدن افغانستان  *

 نیوز در وبگاه طلوع'' کرزی قطع درختان را از سوی نیروهای خارجی محکوم کرد'' *

[http://tolonews.com/fa/business/1688-karzai-urges-foreign-troops-to-stop-cutting-

trees] 

 رشته جیولوژی، فاکولته ساینس ۱۰۷۲، چاپ پوهنتون کابل، سال ''معادن افغانستان'' *

 khasar.persianblog.ir/post   در وبالگ سانچارک'' نفت و گاز افغانستان'' *

، کابل، افغان پرس در ۱۰٫۲۵٫۰۲۱۲از راپورهای ناسا و نوشته دوکتور میر محمد محفوظ ندائی، مورخ  *

 .مورد راپور نهائی ناسا درمورد ذخایر هلمند

نوشته داودشاه صبا، از کنسول افغانستان در امریکا، '' و ظرفیت آن دورنما: انرژی جیوترمال در افغانستان *

محمدابراهیم نجف، امیرمحمد موسی زی استادان دیپارتمنت پولیتخنیک کابل، سلطان احمد تره کی، پوهنحی 

، ترجمه بزبان فارسی توسط محمد ابراهیم نجف نشر این اثرعلمی  2224اقتصاد، پوهنتون هرات، فبروری 

 انگلیسی و فارسی می باشد به زبان

afghanistan.de/pdf/012.pdf-http://ecfa 

        جنگالت افغانستان در حال نابودی است نوشته وبگاه کابل پرس

press.org/my/spip.php?article10369http://kabul 

                                                             ز دولت افغانستان آبهای خودرا مهار مینماید در وبگاه آریانا نیو
fa/-news-http://ariananews.af/latest 

   در وبگاه  دوچ ویله کشور آلمان. ه برق آفتابی در شهر کابل افتتاح گردیدیک پروژ 

http://www.dw.de/dw/article/0,,6431694,00.html      

                                                                 پروژه سولر آفتابی در شهر چغچران به بهر برداری سپرده شد 

ghor.com/news_fof_days/all_news_1390/0175_09102011_news.htm-http://www.jame 

 وتوسعه پروژه های تولید برق  کوچک  در افغانستانهمکاری کشورهای آلمان وفرانسه در تعمیم 

-20http://www.afghaneic.org/library/other/AFGEI/AFGEI%20energy%20news%20afghanistan%

%20October%202007.pdf-No%201 

                                                  افزایش استفاده از انرژی بادی در افغانستان

http://www.bamdad.af/dari/story/1242 

http://ecfa-afghanistan.de/pdf/012.pdf
http://kabulpress.org/my/spip.php?article10369
http://ariananews.af/latest-news-fa/
http://www.dw.de/dw/article/0,,6431694,00.html
http://www.jame-ghor.com/news_fof_days/all_news_1390/0175_09102011_news.htm
http://www.afghaneic.org/library/other/AFGEI/AFGEI%20energy%20news%20afghanistan%20-No%201-%20October%202007.pdf
http://www.afghaneic.org/library/other/AFGEI/AFGEI%20energy%20news%20afghanistan%20-No%201-%20October%202007.pdf
http://www.bamdad.af/dari/story/1242


                                                .ی در وبگاه افغان جرمنمعدن تورف در افغانستان  نوشته پوهنمل نوزاد

german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_nawzadi_de_afgh_kanoona_Q3.pdf-http://www.afghan 
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