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 ن طبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشی
 

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

 ( مه برخهځپین)
  
  (Characteristics of Natural Recourse) طبيعي منابعو خصوصيات د
  
د مطالعې په بهیر کې د اقتصاد پوهانو، سیاستوالو او آن دا چې د ټولې بشری کورنۍ اندیښنه هغه    منابعو  يطبیعد

له مخې په الندې    صوصیاتوخپلو  خ د  له دی پلوه منابع  وخت زیاته شوه چې په دې کې ځینی یې له السه وتونکي دي.
    توګه دي:

A  : عي خاصیت لرونکي طبیعي منابوذخیر Stock resources          
B   خاصیت لرونکي طبیعي منابع : جریاني      Flow resources    
C   خاصیت لرونکي طبیعي منابع ي: ترکیب   Composite group     

  .کیږي  حیي په لنډه توګه تشری  کټګوري  چه هره
     Stock resources عذخيروي خاصيت لرونکي طبيعي مناب

  به   پرته دهغي څخه   ،يذخیره کیدو وړ دي او صرف داستعمال او استفادي په اثر استهالک کیږ  د   ې دي چ  عهغه مناب
نور . ذخیروي   ېډبرو سکاره ، فلزي ډبرې او داس  دني مواد ،دپه مودو مودو دزیرمو په شکل پرتې وي . مثال مع

   .  يږکی برخو ویشل نورو منابع بیا پخپل وار سره په دوه يطبیع خاصیت لرونکي
   mono period  یو ځل استعمالیدونکي •
    poly period استعمالیدونکي هلڅو ځ •
  

   يو ځل استعماليدونکي منابع
:   استهالک کیږي . لکه  یو ځل استعمال څخه وروسته بیا نه استعمالیږي اوپه بشړه ډول  د  ېطبیعي منابع دي چ هغه

  .نور  ېډبرو سکاره اوداس دنفتي مواد ، 
   استعماليدونکي منابع هلڅو ځ
دوهم ځل بیا هم استعمالیږي . لکه   ،هڅخه وروست   تر فزیکي عملیاتو اویا یو ځل استعمال  ېطبیعي منابع دي چ  هغه

او قالب کولو استعداد لري , یا ځمکه چی د یو ځل فصل اخیستلو وروسته    دتورق  ذوب کیږي،   بیا دوباره  چي فلزات  
  .بیاځلی هم د استعمال وړده 

  Flow resources عجرياني خاصيت لرونکي طبيعي مناب  
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السه   له یا دا هغه منابع دي که استعمال شي او که نشي هرومرو ؛ يدهغوي جریان دوامداره و ېدي چ منابع هغه
زیاتره دغه   .رې نمو)بشپړې ودې( ته رسیدلي نباتات او داسي نولکام ، ېد لمر وړانګ  ،وتونکي دي . لکه سیندونه 

افغانستان یو کرنیز هیواد دی، یعنی اوس هم )چې نړۍ په  .زراعتي استعمال لري  خصوصیت لرونکي منابع
 مو دملی تولید برخه ده.  او کرنیز تولیدات سکتور کرنه ده یت متمرکزه ده( زموږ مسلط اقتصادعڅلورم صن

رالسه کولو ته اړ دغه شکل زموږ ورسته پاتیوالی ښکاره کوی، چی ال هم په سیده توګه له زمکې د خپلو اړتیاوو ت
، خواشینوونکی دا ده چی د دغو لومړنیو فعالیتونو او ینشو کوال  سابتدایی پروس  ویاستو او آن د دغو محصوالت

اوبو او زمکی د مدیریت پوهه، وس او توان نلرو او نه یې په اهمیت خبر    کرنیز محصول په ترالسه کولو کی د
مهم   ته  دغه له السه وتونکی او جریانی منابع موږ  په دې خاطر  اوس یې وخت دی چې ورباندې وپوهیږو.  .یاستو

له السه وځي، بیا یی د ترالسه کولو او جبران     ،هدي، د هرې ورځې په تیریدو هغه اوبه چې زموږ له استفادی پرت
موږ دخپګان خبره دا ده چی په دې برخه کی    امکان له السه ورکوو، دلمر رڼا او د باد جریان هم هم داسې دی.

   .افغانان تر ټولو بی خبره او بی توپیره یاستو
  resources     Composite group عرکيبي منابت

هم   کې  وخت  نعی  هدوي له جملې څخه ځینې یې پ  د   .يدي چي هم جریاني او هم ذخیروي خاصیت لر  عمناب  ههغ
 ېصیت لري په بل وخت کابیا په یو خاص وخت کي جریاني خ  ېي او هم ذخیروي خاصیت لري او ځینې ینجریا

   .ویشل شوي دي  ېدغه خصوصیت ته په دریو برخو باند دامنابع نظر خپل  .يذخیروي خا صیت پیداکو
   Biological resources  بیولوژیکي منابع •
    soil resources   منابع  خاوره ییزې •
   Manmade improvement resources  دانسان په الس جوړې شو ي منابع •

  :په لنډ ډول به یو یو وګورو
  

   بيولوژيکي منابع
،خرڅالو او تدتجار  ې نو ذخیروي او که چیر  ،يګیري لپاره وساتل شلسماهیان دن  ې که چیر   .هلکه دماهیانو روزن

  .نو جریاني شکل پیداکوي  ،يل شوراونی لپاره کخورا
   خاور ه ييزې منابع

واسطه جوړ    هپمصنوعي )دانسان     ده، لکه ، طبیعي او  ېپه خاوره ک   منشا یې   ېچهغه منا بع راځي    ېک   ه دې ډلهپ
یو وخت دنباتاتو دساتلو لپاره استعمال شي او په بل وخت کي یې د لرګیو څخه   ېکیداي شي چ  .هشوي ( ځنګلون

  .ییې بل مثال د يتي بوټع، طبی او صنياو په صنعت کې پروسس ش  تجارت وشي
   انسان په الس جوړ شوي طبيعي منابع د

دهغه    ،همنبع د  يطبیع  بند یوهود اوب  مثال   ه مطلب دانسان آګاهانه فعا لیت دی.خڅ   " ي دانسان په الس جوړ شو"    دلته
   . اوبو جریاني منبع په ذخیروي منبع بدلويچې د یوړول دانسان یو آګاهانه فعالیت دجپه سر دبریښنا 
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اوس ګڼ شمیر عامه ادرات او تخصصي مستقل اداري واحدونه د طبییعی منابعو اوچاپیلایر په برخه کی دنده ترسره  
کوي او په دې برخه کی په مدیریت، پالن او پالیسی جوړونه بوخت دی لکه د کرنی، اوبولګولو اومالداری وزارت  

کرنیزوځمکو، سیندونو، وحشی ژویو چارو کې عامه خدمات وړاندې کوي او دهغو تنظیم ورپه غاړه چې د هیواد د 
د     دی، د کانونواو یټرولیم وزارت د هیواد د زمکی الندې شتمنیو او منایعو مدیریت کوي، د چاپیلایر ساتنې اداره

د زمکو اداره، د اوبو او بریښنا وزارت   د کادستر اداره،  ،یچاپیلایر د پرابلمونو لپاره پالیسی جوړوی او هغه تطبیقو
 يباندې وش  منبع ينډیر تمرکز د اوبو په جریا څو د اوبوجال کمیټه تشکیل کړه، تر یډاکتر غنرچې یو مهال ولسمش

   او داسې نور ادرات او موسسات.
وي به  غوره  دی،  نه  کافی  پیژندل  یواځې خصوصیات  منابعو  هغ   دطبیعی  د  مدیریت،  پ  وچې  ساتنه،  دوامداره  ه 

، دهغو حقوقی اړخ باندی کار کولو، له  وراوستل  یې  ملی ستراتیژی کې   ،واقتصادی سیستم ته یی د مفیدیت داخلول
   .علمی پلوه د هغو مطالعات پوره کولو او داسې نورو مهمو برخو باندې کاروکړو
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