
 

 

 

 

 افغانستانخاکشناسی خاکهای 
دزب ط لعااکبچواا  ز  بخاا چیکبعیاای بپعیراا ببببب.بخاا عباراا ز بک برااببپیچیاا بنیصیاایمبای ماایبچی اا   ب اا ب   اایبببببببب

 عبنظاایب ااکبدراای  مب ط لعااکبخاا. ب یچراا  بچی اا   ب یر  اایبخاا عباراا ز بک بپیچیاا بنیصیاایمب اایکدب یی اای  ب. یی  ریاای
دزبالمبچو  ز  ب ط لکبسطحبخ عبپ با ا بچ تایبک بد ببب.بفیقبدکزنیبچو  ز  ب هییس بس خت  ن ب،بجییلیژ ب،ب

،بح ملخیز بخ عب،پغذراکب یا مب چاید،بببببچی   بخ عدزبالمبخ چوی س بچو  ز  ببب. تیب یزدب طلعکبقیکزب یگیید
پخیرا ببآلاید  بخا ع،بحظ  ا ب ببببنی فیا بخا ع،بببنییکرشب بمی ب یای بخا عبب،بببفیزرببخ عب،ب،ب یی ی  بخ عب،

خ عببنسبک بآبب هیکبد  ی بفکتیزبکس بچکبپعی ب یکیایبعاکبنایببنرا  ببببب.بخ چیکبب ر دمب یزدب ط لعکبقیکزب یگیید
ب.  ریب ی ری

 
 

خ چه بدکزک بزنگب زدبسیخبسی مبنصیکز بب.ب یجیدر بآبب  یکدباضی بدزبزنگبخ عبپ ثییبدکزد.برنگ خاک

خ چها  بسای مببب.بآها ب ب یگیازرمب   ایبزناگب زدبرا بسایخببدکزدبببببببخ چه  بچکبدزبآنبکچس ری.بسظییب بخ چستی ب یر  ی
نیزسات نب چییها زببب  نییبخ چه  بس لیگب.بنصیکز ببن  ریگیبآنس بچکبدکزک ب قیکزب ر دب یکدبچی    بدزبآنبکس ب

خ چه  بچاکبدکزک بب.بدزبخ چه  بچکب قیکزبآبب ر دب   یبنیزبزنگبسیخب  زدبدریمب یوید. غالنب س ریبنق طبجیگل 
دزبخا عبببب.زراگب را دب یر  ایبببدزبخ چها  بساظییب قایکزبچلسایمب ببببچاکببب.بیکزبآببچامب   ایبزناگبخ چساتی بزکبدکزنایببببب ق

دزجکبس نت ب یکدبآنیکبک دس ب ییهیبچاکببب0666-066چکبدزبحیکز ب(ببه ریز سکینیبب کپی)کس ب ی مبرکییببآبب

ب.دزر بمیز بد   زمب کبسیگبر بخو بپریر ب یمبزنگشبپغییب یکییب

 
 خاکهای افغانستان پیدایش

سیگه ب  الثیبکچسییرشب،بسید ب ی ا بهایکب،جیر نا  ب ا دبهایکب فوا زه نب یکا نیک ب اکبن زعاکبها  بخایزدبپرایر ببببببببببببب
 خ چها  ب یجایدمبدکزک ببب.ب یدریمبنسبک بس له  بطیالن ب  الثیبپعا  ال بچی ا   ب اکب اک بدرگایبپرایر ب ا ب ایددبببببببب

را بما  ببببSoil Aggrigatesچاکب یا مبببب.بزروکبنر  ب  بدهییبآ یکبجذببن یدمب کس خت  نه  ب یظمبهییس بکس بچکب

خ چها  بماظ   ب یچاز بکفغ نسات نبنایبپایبک بببببببب. لا ب تایبکنایک مبدکزدبببب2رببدکنکبک یرگ  ببکلا ببب.بعبر دب یویدخ 

فوا زبکرا بپصا دمبچیها  ببببببکثایبب   نیککبنیمبق زمبهییب  بقا زمبآسای بپصا دمب یی  رایبدزبببب.ب   لب غیببکفغ نست نب یر  ی
خ چه ب جیگله بب ق بدزبفیزفتگ به  بهیی چشب یفینب یدریمبک بپجزرکبذزک ببسیگه  بهیی بچشبپوکی ب یگیددب

 عیکبپیسطبجیر نبآبب سیالببخ چها ب اکبفی زفتگا بها برا بببببببب.هیی چشبخ چه  بجیریبدزبسطحبخ چه  بقرل ب ییرزد
  زکنه  ب ینسین بهییب   ایبهیایبپا بکزپظ اا  ببببب خ زک بب.بپیسطبدزر ه ب کبخ زجبک بکفغ نست نبکنتق لبدکدمب یمبکس 



 ع یاًلب علایال بب.ب یر  یبدزبجییبب ر دمببنسر ب و  لبکفغ ست نس لیگبجیی  ببزس نییمب یر بل  ظب قیکزب  زنی  ب
 ایخال بدز ا  لبآ ها  ب رایب  یتا ببببببب.ن ک بدزبجییببپیسطبدزر ه ب کب  یبهیایبزرختاکبکسا ب بآ ها  ب ایر بدکزدببببب

عگینکبپوکی بهیی چشبزکبدزنقوکب   ب و هیمب یکیییبچکبنیمبق زمبهییبب. قیکزآ ه  ب یر بچمبکس ب یزبر بپلخب یدم
ب.ن یدمبکس 

ب
  

 صنف بندی خاکهای افغانستان
ب۰بدکزک .بکسا بب ا نییمببنایببها ببچایمببزکبچوایزببکر ب س ح بفیصیب۰۸بج لکبک .کس بهکت زب یلینب۵۶بب س حت فغ نست ن

با االًببب  ییها ببک را بب یلاینبب۴.بدهایبب  بپوکی بزکب ج یا ب س ح بب۲۱٪ببچکب یدمب زکات ب  ییه  بهکت زب یلین
.ب یایدببقایکزببنژ هوا ببدستینبدزبپ بکس بال مبذر بکجزک بکفغ نست نبخ چه  ب ط لعکبغیض.دکزدبقیکزبچو بپ  
ب یای ببپقسایمببخ ع،بزطی  بخ ع،بدزبچی ی   بب یچر  ب ببای میبب قیکزبخ ع،بنیببخ ع،بس خت  نبخ ع،ب  ف 
ببکفغ نست نب ع دنبدزبطیزرکک. یر  یبخ عبپخیر ب خ عببببفیس رشبخ ع،بدزباضی ب یکدب قیکزب،بخ عبببال  
بعیایر بب ای زببدزبسایگه ببکرا ببقسا  ب.ب یوایدببر فا بببجییلیژرک بهید زمبک بسیگه  بکفغ نست نبدزببکس ب یمبنی تک
ببچیها  ب.بکسا ببسا ختکببغیا ببزکب یطقاکببآنب ایمبب ایدمببدرگیب   ب کب   برببک بآببپیسطب بپریر بب خ عبس لب یلین

بنقوااکبک یرکاا بجییلاایژ بساای  ببک کخاایبدزراا .بکساا بن اایدمب کزدبکفغ نساات نب خاا عبهاایکبآببدزبپغیاایک ببهیاای چش
بن یدمبکس بپهیکبزکبکفغ نست نبخ چه  

 .کس بدکدمبقیکزب ط لعکب یزدب کزپظ ببهیکب بآببل  ظبک بزکبکفغ نست نبخ چه  بپقسی   بنقوکبکر .
ب الر بچتیک بنیکح ب ب بغیبب   ل،ب الر  بدزبخ عبا  . یر  یب تظ   بهمبک به بخیل بکفغ نست نبخ چه  ببا  

بخ چهاا  بک یرکاا ب ت اایمبکراا ال بببجییلاایژ بساای  بکدکزم.   اایب اا ب راا دمبکفغ نساات نبساا ح  بدرگاایب ااکبنساار بنکتیکاا 
 .کس ب یمبپقسیمبجزب۵-۶ب کبقس  بهیبچک.بکس بن یدمبپقسیمبا یمبقس  ب۶ کبزکبکفغ نست ن

ب یا نببدزبخا عببنایبببکرا ب: ایکدببسا نت ببدزجاکبب۰بک بچ تیبحیکز بدزجکبدزبسیدبخیل ب بسیدب یکرطبدزبخ چه  .0ب

 .دکزدب عیدب یچز بکفغ نست نب لییبکزپظ  ب بببب یخو نببن  ییببچیهه  
2.Soil with mesicبکطایک ببک بار زپیایبب ی ط بکر .بدکزنیبقیکزب یکدبس نت بدزجک۶٪-۰بحیکز بدزبچکبخ چه  :ب

بجیایبببقسا  ببببکرایکنببب  بسیحیبدزببفیکمب ببهیک بغیببقس  بب ک  ببنکتی ببخیس ببجیی  بچشبهیی به  بدک یک
 .دکزدب جیدببب کهیکنبب  بسیحیبهمببقییه زببب یق 



ب  نیایب:بخواببب ب یطیبببزطی  ب  بنر پ  بک بنی ییمبخ چه  :بSoil with Xerotc SMR and Mesic STRب.3ب

بب ا دغیسبببغی ا بب ا  لبب بکفغ نسات نبب ا  لببد اته  ببببنکتیا بب ببلای یبببچ  ا بببلغ ا نبببآ ا دببجاللبب   لب یپظعب ی ط 
 . یر  ی

بدزب۲۲-۶٪بحایکز ببدزبآببچامبب بآبب ا ببخوبب ی ط بخ چه  :بSoil with arid SMR and Thermic STR.4ب

بد اته  ببب اریغ نبب بب زکز ایر بب ای بب یا ط ببدزبخ چها ببنایبببکرا بب یر  ایببخا عبب ر دبا  ببدکزک بخ چه بکر :بس ل
 .دکزدب جیدببغیزب   لبقس  ب ببهیک بب ببفیکمببغیبببنی ی  بهل ییبقییه زب   ل

بجیایببب یا ط ببکاظامببقسا  بببدزبخ چها ببنایبببک :°۲۲Cبک ب لیایپیببحیکز :بSoil with Ayperthermic STRب.5ب

ب ختلا ببحایکز بب ب ختلا بببخیکصبدکزک ب خشبهیبچکبکس ب یدریمبپقسیمب خشب شب کبدک تکب جیدب هل ییبقییه ز
ب. یر  ی

 
 

    افغانستان خاکهای کیمیاوی ترکیبات
بچامببنسارت ببزطی ا ببدکزک بخوابببچویزبرببکفغ نست نب یف بمیز بببکرک زدکببس    نبطی بک بچکبپ قیق  بدز

 ,FAO) یر  اایب راا دمبچواایزبدزکراا ب۶۸۱-۶بکایاا زب اا (CaCOب۳)ببببچی یاا  بچلساایمبب قاایکزب ج یاااکبدز.ب یر  اای
بچیای ببچ ز ینی بچلسیمبفیصیب۲٪-۸٪ببغزن ب الر بببخ ع. یر  ی۲۳۱بچ ز ینی بچلسیمبک سطب ج یببدز(.٪۷۹۳
-۶٪ز دبهاای بچ ز ینیاا بفیصاای،۲۸-۸٪بدکزک بچتاایک ب بچ  اا ب الراا بخ چهاا  بچ ز ینیاا بچلساایمبفیصاای،ب٪۶-٪۸

ب زکز یر ب یزبد ته  بنیکح بدزبچ ز ینی بفیصی،ب۲۶-۲۸بکدزسک بنیکح ب بببلی یببفیکمبچ ز ینی بفیصی،۲۸
ببقیای  ببک بها  بب  ای ب.ب یر  ایببدکزکبزکبخ چساتی ببساظییببزناگبب ر دمبچویزبکر بخ چه  بزنگ.ب   یب  بفیصیب۴۸بکل 
بچامببغزنا بب الرا ببدزبچ ز ینیا بب قایکزب.ب یر  ییبچلسیمبن کی  بکنیکبب بچ ز ینی بچلسیمبن کی  بدکزک ب ریغ لبکل 
ب قایکزببهل یایبب یا ط بب دزببنت سایمبببب را دبب قا دریببدکزک ب لاخبب الرا بب  ییها  ب.بدکزدب جایدبب ر دمبب لخب الر بدزب ل 

بپ اا مببخ چهاا  بدزبهل یاایب بغزناا ب الراا ب جااز(ز  )بجساا ب قاایکز.دکزدبچاا ف بف سااظیزنب قاایکزب اایدمبچاامبنیپ  اایم
بدز.ب یر  اایبچاامبف سااظیزنب ببجساا ب اایدبچاامب یساار بهل یاایب الراا بدزبح مااال .ب یر  اایب راا دمبکفغ نساات نب الرتهاا  
بپظاا   بنیاازبکفغ نساات نبخ چهاا  بدزبنیپ  ایمبب قاایکز.ب یر  اایبضاایع بح مااال ب یدجسا ببچاامبنساار ب ااکبغزناا ب الرا ب



بخ چها  ببدزب نا رتی ج ببف ساظیزنببنیپ  ایمبب قایکزببعاینب. یر  یبچ ف بن بکفغ نست نبخ چه  بدزبن رتیر ب قیکز. یر  ی
بفعاالًببپا بب یدرایببکا ا زبب لاخبب الرا ببدزبز ساه ببپیساطبب یقبچید بف  یرکک۳۶۳٪بدزس لبل  ظب یر بکس بچمبکفغ نست ن

 . یر  یبفع ل
 

   مزارشریف کودوبرق فابریکه 
بدمب ای ببدزبف  یرکاکببکرا بب ایدببقایکزب.ب ایببسپیدمب یدکز ب هیمب کب۳۶۳٪بدزس لبآغ  ب۳۴۶٪بدزس لبف  یرککبچ زکر 
بکا  زبچ زبس لبهظ بک بنسبسیک  باریکلیکحیبکنجیییب ح تکو ب بفع لی بکثیبدزب یدبسپیدمب یدکز ب هیمب کبس ل

بکرا ب.ب یدرایبب قایزببکفغ نسات نبب عا دنبب  رایببد  ا زببب  رساتکببخای   ببکنجا مبب ا الثیبب یمای ب.بزساییببکختت مب کبف  یرکک
.ب یدریبکا  زبچیده ب غییمب،بریز بف سظی ،بک ینیمبدک بچیدبپیلییب ببطریع ب   بببک ب یقبپیلییب قصیب کبف  یرکک
ب اکبب۷۷۲٪بسا له  ببکلا ب.ب یوایدببسا ختکبب یچر  ب غییمبطریع ب   ب بهیکبیکچس ربدک بچ ز  ب   بک بف  یرککبچیدکر 
بج  بنی مب کحی ب یکقر بایمب  کثیب۷۷۲٪بک بنس.ب یی یدبپیلییب یقب ک ب یگ ب۳۵ب بچی    بچیدبپ ب۴۸۸ب یفی 
بف  یرکاکببهای بب رعایبب۷۷۲٪بسا لببک . یکیایببپیلیایببچایدببپا بب۷۸ب ب ایقبب ک ب یگا بب۲٪بفعاالًب. یدرایببچامبب ییزرجبپیلییک 

 .کس ب یدریمبپخیر بفیصیب۹۸ب لککب ینگوتکبخیدبک ل ب یفی ب کبد   زمببکفغ نست ن
ب صاا ز بج لااک.بکساا بدکدمبپخصاای بف  یرکااکبکحیاا بغاایضبزکبدکلاایب یلااینب۶۰٪ب رلاا بک یرکاا بد لاا بک کخاایبدزراا 

بدز.ب یپاایدک دبخاایرشبکنکواا ف ب یدرجااکبک بد لاا بآناایکبدکلاایب یلااینب۶٪بچااکب یواایدبدکلاایب یلااینب۹۶٪ب رلاا بف  یرکااک
ب ا الببپیلییب یقب ک ب یگ ب۴۵ب بز  بدزبپ ب٪۲۷ب کبچیدبپیلییب یوید یفی ب یدمبپیقعبف  یرککبعیی بکحی بمیز 

 ب یبخیکهیب یدم

   افغانستان خاکهای بافت 
بنایکح ببدز یا نب.ب یر  ایبب سالی ببسال ببسایی بب،(زرگا ب)سایی بببنایبببواببخبه ب  ی بکفغ نست نبغی  ببه  بقس  بدز

بکچثیبدزببنیزست نببچییبب  ییه  ب جز.بدکزدب جیدبسلی بسیی ب بسییبنیببک بد ته  ب هیک بفیکمبکز   نبقییه ز
ب۶۸بچاکببزساییببکثرا  بب اکببکفغ نسات نببخ چها  ببن ینکبکز ر   بطر .ب یر  یبچمببننیتی ژب باضی ب یکدب قیکزب الر  
ب ک.ب یر  یبPH= ۷-۷٫۶ب ی بآنبفیصیبدمببPH=۷-ب۰٫۶ ی بآنبفیصیب۳۶بPH= ۰-۰٫۶بدکزک بکفغ نست نبخ عبفیصی

ببطایزبب ایدمببقلای بببکفغ نسات نببخ چها  بببپ ا   بب ا ق ببببنا  ییبببب یا ط ببچییها زبب ببنیزست نببغیز ییبنیجوییببک بجز
ب را دمببقسا ته ببدرگایبب اکببنسار ببکفغ نسات نببغی ا ببخ چها  ببدز( ا ب)بزراببب قایکزب.ب یر  ایب(ببpH =۰٫۲)بک ساطببدکزک 

بب عیاا ززکب ه اای . یر  اایب۰۶۱-۲۵ب اای بآنب حاای دب اایدم۴۶۱بکفغ نساات نبخ چهاا  بدزبزرااگب قاایکزبک سااط.ب یر  اای
 =بR۲)ب یظا ببپی سا ببرابب. یر  ایببدکزکبنیازببلایمبب ای بب (دکزنیباضی ب یکدب ر دمبچکبخ چه  بر ب  سک)بلیمبخ چه  

بدزبنسارتً خیبببپی سا ببراببب ل بدکزدب جیدبهیک ب ببهل ییبغزن بخ چه  بدزبچ ز ینی ب بزرگب ی (۸٫۴۴-۸٫۶۳
ب ای بب الر بعه زببخ چه  ب یق بق  لی بضیر بنژ هو ب ین  کبرببدز.بدکزدب جیدببب لخب ب غالنب الر بخ چه  

بق  لیاا بآنبن ینااکبدزرااببds/mبکبق  لیاا بضاایر بدکزک بآنبن ینااکب۸٪بن ینااکب۲۷٪بدزب لاا . اایدبds/mبب۸٫۴-۸٫۹

 . یدبدکزکبزکبds/mعه ز

 
 افغانستان خاکهای بارگیری قابلیت 

 .کس ب یمبپقسیمبقس  بعه زب کبچی    ب یچر  بپی س ب ب  ز یی بق  لی بل  ظبک بکفغ نست نبخ چه  
 .ب  دغیسب ببکنیخی بببجی ج نب لخبچیی ب ی بد ته  ببپخ زبکفغ نست نب   لب ی ط .0ب
 .ببغیزببدکرکیی بب ییکنبچ   ببب   ی نببنیجوییبنی کنب یچز بچیهست ن ب ی ط .2ب
ب.بنکتی بب بخیس بلغ  نبآ  دبجاللبچییب یق بجییبب ب یق.3ب

 .قییه زبببفیکمبنی ی  بهل ییبب ک  ببهیک بخ چه  بکفغ نست نبغیبب.۴
 

  افغانستان خاکهای زائی بیابان  
بفیشبزفت ب ی بک ب    ب کئ ب ی   ن. یرییب  بزکبخوبب نی کبخوبب ی ط ب ینب  ریبز نیبک بار ز ب کئ ب ی   ن
بک برکا ببسارزببفایشببزفات ببک  ای بب ا ببن بدزبن به  بخوکس ل .بب   یب  بب  ی ب ینبالغیب بخ عبفیس رشبببنر پ ،
خ عب ع یاًلبپیسطبایک  بذر بپخیر ب.جزبقیکنی بطرع بکس ببتوکی ب پخیر کستبکفغ نست نبدزب کئ ب ی   نبا   

ب. یگیدد
1 .Soil Errission  حیچ ب  دب آببمیز ب  ب ییدبدزبنتیجکبسطحبخا چیکبک  ای ببببا یپ ًببپیسطب:فرسایش خاک

ب.یدمب کبسس حکبدرگیبکنتق لب  بدهی 
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2.  degradation Soil retrogression andدزرا بمایز بخا عبببببب: کناسب یای ب پخیرا بخا عبببب

   ب. یکدباضی ب خ عبخیببزکبک بدس ب  بدهی.ح م بخیز بخیدزکب یسر بپخیر ب ینبخ عبک بدس ب  بدهی

 3Desertification.ایکلبا یمبآنبالغیب ینبخ عب بر بپخیر بخا عبپیساطبسایالبب،بزراگببببب.بم یکب ینب

 بب. یر  یب سیگب،بن کی  ب،بعیکب ظیطب،بخوکس ل بنی ن 
.بیی خواببک درا دببکفغ نسات نبب کئا ببدز ی  ا نبب قا ببد لا ببپیجایا بب ا بب ا ببه ز ا نبب٪۲۸۸-۷۷۷٪بس له  بخوکس ل .ب

ب یراعببچکبه بعو کبآ یمبن ئی ب  یی ب ریبآببه سطعبع مبحظیب  بن یدنیبه آغ  بع مبحظیب کب الر  ب سی ز بدزب یدم
چاکبببدرگایببایک ا ب.ب یدرایببخواببب قیایه زببغزنا بب ای ببچ زرزها  ببپ    بح دثکبکر ب الثی.ب یدریبخوببکس به بدزر 

ب ا ال ببز نایببپکیکزکر .بک بطی بد ل بب  یسیکد ب یدمب یر  یببکل ی بطیر بطیحبایمب  اثب ی   نب کئ ب یویدب
بقرا ببسا لبببسا ب.بکسا ببن ایدمبب کزدب یظا ببپ ثییک بهیی چشبچیه  ب رخص له  بسیدبهیک ب خصیصبه جیکزب ی ط 

بآنبدلیا ب.بکسا ببآلایدمبب یدب  ب  زکز یر بچ   بهیک بفعالب ل .نیک  ب جیدبخ عب یدب زکز یر ب بچ   ب هیبدز
بدرگایببنر پ  بآنب یدمبک  ی بجیببس له  بطیلبدزب نزبنخ بغیضب یدمبزکبطریع به  ب یپکب بدزخت نبچکبکریس 
بدرایمببسکسا  لببدزخت نبحصکبهیبدزبقراًلب زکز یر بد ته  بدز.ب گییدبزکب غر زب  یدبخوک بجلیبنیکزدپ ب جید
 .نیکزدب جیدب نر  ب یپکبهی بدرگیبخ عب جزبفعاًل. یوی

ب یا مببچاکبب یس  دبزکبهییس به  بس خت  نب یویدب خلیطبچل ب ر بسل ب بزرگب قیکزبباضی ب یکدب  بخ عب   نیکک
(soil aggregate) ب ایکدببنر پا  ببزرواکبب ایک ببچاکببکسا ببخا عبب ایظمببسا خت  نببک ی  پها ب. یوایدببرا دببخ عبه  بدکنکبر

بچی    ب یکدف ضلکبس   ،ب هیبپیسعکبن یدن،بقلرکبغلطبن کی  بزفت ب لییبخوکس ل ،بایک  .ب ییکزدبپهیکبچی    
بپخیرا بب ا ب.بن  رایبب ا ببپخیرا ببخا چیکببک یرگ پها  ببسایال ه بب خصایصببه اکببک بجا  بباایکدمبب  ازکزببچوا بببف  یرک  
ب  ییها  ببف زرا ب،بب یخوا نبب الرا ببسایال ه  ب.ن یتیکنایبب یمبپهیکبغذکبنر پ  بزروکب کبن ز  ب صیز بدرگیبک یرگ  
بدزبآببف ضاا ب  اای نبنقوااکب اای نبدکز ب ااهیبپیسااعک.بزساا نییب زکاتاا ب اازکزبب ااکب راا دبپلظاا  بآ اایبدزراا  بکطاایک 

ببح لا ببعیای ب.بن ایدببزک کزدبسیرعبکثیک بخ عب پخیر ب ینب ی   ن بدزب یفتکبزکب زکات به  ب  ی بج  بکفغ نست ن
ب ایدبب زکاتا بب ازکزبببآنطای بب اکببخییخ ناکببچیپا ببک بقرا ببسا لببدم.بدکزنیبقیکزبچ   ب بآ  دبجاللب زکزب هیه  بفعاًل
بدکزکل  نبپ قیق پ بچوتزکز.بکس ب  نیمب  ق بچوتزکزبچ  ب حی دبکس ب یمبآ  دبخ نکبفقیبکلسیکجبجر بکل بچ   بک بفعاًل
بن زل  نبپع ییبآنبایضب کبزفتکبک  ی بچوتزکزبکس بنظیبدزبک کخیبدزر بکس بکفغ نست نبنر پ  بپ قیق  ب یچزبچک

ب اهیببها  بب  ای ب.بن  ریایببجیرایکا  زببچ  ا بب یا مببب هیبسرزبدمب زکزببایضب کب ر .بن  رییب ی بج بآنبدزبزکبکفغ نست ن
بر فا ببپیساعکببچلیای تیبب۶۸بک ب یواتیبب کب هیبدهیب  بح م ب۳بس لبدزبفیک کنبآبب ب یمبآفت ببنسر ب کببآ  دبجالل
بپیزرا بب بخا عببپخیرا بب ل بس    نبزکنیزبطر .بکس ب یفتکبنقوکب  ب بنقوکب  به  بخ نکبزکب زکات ب  ییه  بج  

 .   یب  بفیصیب۴۵-۴۲ب هیی ست نبکفغ نست نبدزب زکات ب  ییه  
 

   افغانستان خاکهای شستن.4 
بدکزدب جایدببخا عببساطعببدزبچکباضی ب یکدبطرقک.کس بدکدمبپوکی بنویر ب  ییه  ب به بچیمبزکبکفغ نست نبفیصیب۰۸

بحای مببساکببدزبدزر ب۲۴بکفغ نست نبدزر ب۳۴بج لکبک .زرزنیب  به بدزر ب کب یمب ستکبس لبسیال ه  ب ب  ز ه  بپیسط
به ساا رکبچواایزه  ب ااکبطاایالن ب صاا ف بک بنااسبچ  اا بدزراا  بحاای م،ببز دبهاای ب بیبهل یاابغاایببحاای مبآ اایبرعیاا 
 . یر بمیز بخ عبخیببخ زجبک بچویزب یی د.زرزنیب  
 



 ب

   منبع  
   گ مبدزب  لیر .ب  بنی تهٔه  یکپیکزن  لبکفغ نست نبدزب زکا ب خشبکفغ نست نب عیف *

ttp://www.gl.iit.edu/govdocs/afghanistan/Agriculture.htmlh 

  ع دنب  کز ب ی یط  بس   ب    بکحی ب یزدبدزبکفغ نست نب می رعب ع دنب  زک ب زکزش*

http://www.armans.info/articles/print.php?id=1402 

 کفغ نست نبدزب زکات ب  ییه  بپیزر ب یزدبدزب ل بس    نبزکنیز*

Ihttp://www.un.org/popin/fao/centasia/faotext3.htm 

   گ مبدزبجه نبخ چه  ب ذکز ب ن مبحیکز بنیبب  یطب یزدبدزبا ی  ب علی   *

s&soil_temp_regimes&mehttp://www.soilinfo.psu.edu/index.cgi?soil_clim&information&general&taxonomy_def

sicب

بر زبحس ب  مبک ییبسییبنی فیسیزبنی تکب کئ ب ی   نفیبس رشبخ عب *

.http://www.acsf.af/MagazineHTML/4thYear4/hasanYaar1.htm ب.بب

ببببببببببببببببببببببببببببببب زکز یر ب  یقبچیدبف  یرککبکحی بک یرک   یظیزبدکلیب یلینبرکصی نیج مبچ ب*

http://www.farsi.ru/doc/3409.html ب

بSoil Regions map of Afganistan|NRCS soilب*

lsoil.htm-http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/afghanistan 

 کفغ نست نبخ چه  ب بآبب زکا ب یزدبدزبکرک زدکب زکات بس    نبپ قیق  

http://www.icarda.org/afghanistan/PDF/NA_SoilWater.pdf 

  زکز یر ب هیب خ بخری بآ کنس

http://www.wakht.com/news/012077.php 

بعبچکب ی مبسیر بک یرگ  بر دب یویدبدزب  گ مبنیهیتینبآستیلی س خت  نه  ب یظمبخ 

بhttp://www.soilhealth.see.uwa.edu.au/processes/aggregationب
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