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 طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین 
 

 ( Amarty sen)اقتصادی پرمختیااو پیاوړی اقتصاد، په واقعی توګه خپلواکی ده: 

 
 ( څلورمه برخه)

 
  اقسام(ډولونه/ د طبيعي منابعو ويشنه )

Kinds of Natural resources   
متخصصین او نه یواځې اقتصاد پوهان، بلکې سیاستوال، د چاپیلایر     تیر بحث کې مو وویل چې د وخت په تیریدو؛

ایکولوژیستان ټول د طبیعی منابعو ستراتیژیک اهمیت ته ځیر شول. څیړنې وشوې، پلټنی او تفحصات ترسره شول  
منابع طبیعی  کتګوری     او  ډولونه  بیالبیل  یې  لپاره  پوهیدو  ښه  د  باندې  هغو  په  شول.  شامل  کی  برنامو  لویو 

ډولونو باندي ویشلي دي . یو شمیر پوهانو طبیعی سرچینې زموږ  پوهانو طبیعي منابع په مختلفو     مختلفو   شول.
ترځمکې الندې سرچینې لکه کانونه، دمنرالي چینو (۱چاپیلایر کې د هغو د موقعیت له مخې په درې ډولونو ویشلی: ) 

  اوبه اونور؛
   ؛د ځمکې پرمخ منابع لکه ځنګلونه، سیندونه، طبی بوټي، کرنیزه خاوره، ژوي او نور( ۲) 
دزمکې له سطح پورته منابع لکه دهوا جریان، دلمر وړانګې، په هوا کې موجود مایکرو ارګانیزمونه او نور. (  ۳)

  لري.  یې دا ټول ډولونه  له نیکه مرغه افغانستان
له اقتصاد او چاپیلایر پوهنې پرته، یو شمیر څانګو په ډیر ساده ډول زموږ شاوخوا سرچینې له فزیکی پلوه په درې  

  دا ډیره برسېرنه او ساده شکلي ویشنه ده.  ونو ویشلي دي: جامد، مایع او ګاز. البتهډول
بعضي علماوو دطبیعي منابعو ویش دهغوي داستعمال دخامو موادو په توګه کړي، بعضي نورو د صنعتي او دکرنېز 

   ده په الندې ډول ده :  داستعمال له مخي په بیالبیلو ګروپونو ویشلي دي، خو هغه ویشنه چي ټولو ته دقبول وړ
     Non-Reproducible resources    طبیعي منابع)نه نوی کیدونکی( غیر قابل تجدید . ۱
   Reproducible resources      طبیعي منابع )نوی کیدونکی(دتجدید وړ. ۲
   Inexhaustible resources  نه تمامیدونکي طبیعي منابع. ۳

  هر یو جال جال وګورو :د ښه پوهیدو په خاطر به دا 
   غير قابل تجديد طبيعي منابع.۱

چي په ثابته پیمانه او دایماٌ په یو اندازه سره موجود وي دنسل دتولید او زیاتوالي امکان پکي نه وي     هغه منابع دي
  بیا په خپل وار سره په دوه برخو ویشل شوي ده .  یعني اندازه یي ثابته اومعینه وي . داډول منابع

     Land resources  مکي منابعزد •
   Mineral resources  منابع  منرالي •
  
کمي او   په مقدار او اندازه کې ده یعنې د هغې  )اندازې(موجودهثابتې پیماني  ېپه خپله په یو همک ز:   منبع ېمکزد

  . ، دهغې پراخول او زیاتول د بشر له توانایی اوچته دهزیاتي نه راځي
: که چیرې په یو ځاي کي    ثابتې اندازې سره وجود لري دا پدې معنا   : ټول کانونه او منرالونه په یوې   منابعمنرالي  
نور د ډبرو سکاره نشو ایجادوالی .    په هغه ځاي کې له دې زیات  ،ډبرو سکاره کشف شي  مکعب متره د  ۱۰۰۰

  :دي ویشل شوي   منرالي منابع بیا په خپل وار سره په دریو لویو برخو
   ؛نور ې، دډبرو سکاره او داس ېرولو زیرمټلکه دپ  Fossil fuel   فوسیلي دسون مواد •
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  ې فلزی ډبرې؛، نکل، جست ، سرب اوداسي نور ېلکه داوسپن   Metallic ores   ېفلزي ډبر •
  او نیمه اوداسي نوري قیمتي  ، تعمیراتي تیږيلکه سلفر،باریت،ګچ   Nonmetallic oresغیر فلزي ډبري •

   ې.ډبرقیمتي 
  
   طبيعي منابع )نوې کيدونکې(دتجديد وړ ٢

منابعو سره په دې توپیر لري، چې تر یو حد پورې یې د زیاتولو امکان    دا منابع دغیر تجدیدې خاصیت لرونکو
زیاتوالي دانسان او اقلیم  دغو منابعو    د مجدد تولید قابلیت لري . د   بلکي   یعني کمي اوکیفي اندازه یي ثابته نده،   شته،

متاثر کیږي . په دې برخه کې مدیران او پالیسی جوړوونکی ازاد الس لري او د ټولنې له اړتیا    له فعالیتونو څخه
   دي منابعو عمده اقسام دا دي :  پالنونه ورته جوړوالی شي. د  سره سم

  (؛Timber)   لرګي •
  (؛Fishes)    کبان •
  (؛ soil base)  اتي او حیوانټدځمکي پرمخ بو •
  څنګل... •
  
   نه تماميدونکي طبيعي منا بع .٣

دوی     نشي . د دوي اهمیت د   تمامیدالى   دي او زموږ د فعلی پوهې له مخې، دا منابع   داهغه منابع دي چي تل موجود
دغو منابعو زیاتوالي هیڅکله د دي با عث ندي    د زیاتیدو په حال کې دی. یعنې د   او پریماني سره سره   د وفرت

ارد لري چې مهم اقسام  دوي ارزش کم شي او یا دانسان رابطه ورسره کمه شي، بلکي داستفادي خاص مو  شوي چې د
   :  یې دا دي

     Water resources اوبو منابع د •
       solar energy     دلمر انرژي •
     Tidal energy   (مدو جذر)څپي  ېداوبو دغاړ •
    Climate energyاقلیمي منابع  •
   )باد(.هوا جریان د  •
  

م. کال کې د دوبلن  ۱۹۹۲خو په     اوبه د نه تمامیدونکو سرچینو په ګروپ کې راغلی دی،   او تقسیماتو له پلوه   د ویش
خورا دقت مدیریت     اوس اوبه د دغه ګروپ د نورو برخو په پرتله په   په کنفرانس کې اوبه اقتصادی ماده وبلل شوه.

وده ده او داسې نور. له بله پلوه اوبه د خپل کیفیت، موقعیت  کیږی، پالن ورته جوړیږی، عرضه او تقاضا ورته موج
او شکل له مخې په نورو ګروپونو ویشل کیږی، لکه: دزمکې پر مخ روانې اوبه) روزمیني(، ترزمکې الندې )تحت  

 خوږې اوبه او مالګه لرونکي اوبه او داسې   االرضي( اوبه، د بخار)بړاس( په شکل اوبه او د کنګل په شکل اوبه،
  نور.

لمر د انرژي ځانګړتیا دا ده چې د ځمکې د غونډاري ټول خلک له دې سرچینې څخه په یو شان    په دې ګروپ کې د
ندی برخمن، په قطبی سیمو کې د لمر وړانګې ډیر لږ مهیادی، د لمر د ورځو شمیر په سکندناوی هیوادو او شمالی  

له دې پرته د لمر د وړانګو د لویدو زاویه هم هرې سیمې کې  امریکا کې په مراتبو د استوایی سیمو په پرتله لږ دی.
   توبیر لري.

باد او د هوا جریان بې ګټې ښکاره شي، حال دا چې دغه منبع په ډیرو حاالتو کې حیاتی    یو شمیر کسانو ته   ممکن
له بلې خوا د هوا  که چیرې د هوا جریان موجود نه وي، د اکسیجن قلت را منځته کیږی،     ارزښت پیدا کوي، مثالً 

جریان ډیرانونه او وراسته اشغال )فُضله مواد( وچوي او د میکروبی کیدو خطر کموی، ډیر اضافی فضالت د باد په  
واسطه خواره واره او په محیط یې فشار کمیږی، د باد له جریان څخه اقتصادی استفاده ورځ په ورځ زیاتوالی مومی، 

یدل او میوې سابه د هوا دجریان په واسطه وچیدل، بادي عنعنوی ژرندې ورباندې یو وخت درمندونه په باد پاک  مثالً 
  په سمندرونو کې به بیړۍ په باد حرکت کاو، خو اوس دبریښنا په تولید کې ورڅخه کار اخیستل کیږی.  ګرځیدې،
ي، چې له دې پلوه یې منابع او دهغو ویشنه د هغو دتولید او د خدماتو د ترسره کولو له مخې اهمیت لر   اقتصاد ته

  الندې ویشنه شوې ده :
  
  د تولید او خدماتو پربنسټ  جدول د طبیعی منابعو ویش.۱

 _________________________________________________________________
_____________  

Table 1.  Classification of Natural Resource   
Natural resource Products and services  
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 _________________________________________________________________
 __ 
  
Natural resources                               Extractive                                   No 
extractive  
Minerals                                                Nonfuel (bauxite)                      Geological 
services  
                                                                Fuel 
(coal)                                       (weathering)  
Forest                                                     Forest products (timber)         Recreation 
(backpacking)  
                                                                                                                      Ecosyst
em protection (flood  
                                                                                                                       Control, 
CO2, sequestration)  
Land                                                        Fertility                                       Space, 
Scenic, values  
Plants                                                     Food and fiber (agricultural  
                                                                Crops, wild food crops)   
Biodiversity products   
   (Medicinal plants)  
Terrestrial animals                                Food and fiber (farm 
animals,      Recreational services (bird   
Wild game) watching, ecotourism)  
Biodiversity products (genetic  
   Variability)  
Fisheries                                                   Food (saltwater and fresh-
 Recreational services   
Water fish)                                        (recreational fishing,                  
Whale watching)  
Water                                                       Municipal and industrial   
                                                                    Supplies, 
irrigation                           shipping/transport…  
Meteorological services                        Energy sources (geothermal)       Energy 
sources (solar)  
     Global radiation balances  
Radio spectrum  
Natural disasters  
Source :Natural Resource Economics, By: Barry C .Field (2012,) Levant Books-
Kolkata. P. 29  
  

  
د طبیعی منابعو هر جال ډول موږ ته حیاتی مواد تولید او د ژوند ډیر مهم خدمات     په پورته شکل کې ښکاري چې

ی او جریانی منابع) لکه سیندونه، دلمر وړانګې، باد او دې ته ورته  چمتو کوي. دملی اقتصاد له نظره له السه وتونک 
نور(، دهغو مدیریت او هغو ته پالیسی لرل ځکه ضروری دی چی که استفاده ورڅخه ونشی له السه وځي، نو ځکه  
باید لومړیتوب ورکړل شي، حال دا چې ذخیروی منابع لکه معادن ممکن هروخت د استفادی وړ وی او ذخیره هم  

  شي.
هغه موضوع چې د سرچینو د ویش په برخه کې یې یادول ضرور دی، هغه دا ده چې کیدای شی هره منبع په خپل  
وار د استعمال له مخې په نورو فرعی برخو وویشل شي، مثالً زمکه نه نوې کیدونکې سرچینه ده ، خو د استعمال 

مسک  تجارتي،   ، استعمال  صنعتی  د   ، څړځای  ځنګلي،  نباتي،  په  مخې  خدماتی له  ترانسپورتی،  تفریحی،  وني، 
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استعمال په اساس په نهو کتګوریو ویشل کیږی، لسمه کتګوری یې خاره یا شاړې زمکې دي، چې    اوکاني  رهایشي
د راتلونکی استعمال له پلوه ارزښت لري. په دې توګه د سرچینو اصلی او فرعی ویشنه د هغو د مدیریت کولو او  

له پلوه ډیره موږ هرې اصلی او فرعي کتګوری ته په بیالبیلو روشونو تدابیر     د اهمیت وړ ده.  پالیسی جوړولو 
  سنجوو.

  
  د سرچینو یوه بله په زړه پورې ویشنه داسې ده:

  

د 
  طبیعی منابعو ویش په الندې شیماا کی رالنډوالی شو:

Ref: National Economic Planning ,Anchishkin .P. 150  

  

نور هم د هغو ارزښت او اهمیت ته    ویشلو او د هر ډول ځانګړتیا پیچلتیا یې اقتصاد پوهاند سرچینو  
  ځیر کړل. دا بحث به پنځمه برخه کی وګورو.
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