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در مقايسه با نواحى قطبى، نقش آب هاى جارى در حمل 
مواد تخريبى در کوهستان هاى ناحئه معتدل بيشتر از ساير نواحى 

است. چرا؟
رودى پر آب يا سيالبى خروشان را در کوهستان تصور 

حمل  حال  در  مواد  اندازٔه  و  وزن  اين که  به  توجه  با  کنيد. 
سه  به  مواد  اين  نيست،  يکسان  آب  در  غيرمحلول  به صورت 
مى بينيد،  زير  شکل  در  که  غلتان  و  جهشى  معلّق،  اصلى  شکل 

مى شوند. حمل 

مواد  حمل  بر  عالوه  روان  آب هاى  انحاللى:  فرسايش 
تخريب شده سنگ هايى مثل آهک، گچ و نمک را در خود حل 
و  سنگ ها  انحالل  مى نمايند.  حمل  محلول،  شکل  به  و  مى کنند 
حمل مواد به شکل محلول مخصوص آب هاست و عوامل ديگرى 
مثل باد، نيروى جاذبه و يخچال قادر به اين نوع حمل نيستند. در 
واقع، آب هاى زالل و صافى که در چشمه ها و رودها ديده مى شود، 
دارند؛  خود  در  محلول  شکل  به  را  مواد  از  توجهى  قابل  مقادير 

بنابراين، آب ها مى توانند از طريق نفوذ در سنگ هاى قابل انحالل 
ــ    مثل آهک    ــ   که به صورت گسترده در رشته کوه هاى هيماليا، آلپ 
و زاگرس يافت مى شوند، توده هاى عظيمى از سنگ ها را با خود 
حمل کنند. اين نوع فرسايش انحاللى موجب به وجود آمدن اشکال 
خاص نظير غارها و چشمه ها در کوهستان هاى آهکى مى شود که در 
اصطالح به آن اشکال کارستى٭ گفته مى شود. در شکل هاى ۲۰ 

و ۲۱ دو نمونه  از اشکال کارستى را مشاهده مى کنيد.

شکل ۲۰ــ انحالل سنگ هاى آهکى و پيدايش غار در نواحى کوهستانى

شکل ۱۹ــ اشکال مختلف حمل مواد توسط آب هاى روان

با اين که آب هاى روان معموًال قدرت زيادى دارند اّما نمى توانند پاره سنگ ها 
را از بستر رود جدا کنند، به همين دليل، آنها را مى غلتانند و به جلو مى برند.

تأثيرى  چه  سنگ ها  ظاهرى  شکل  بر  مواد،  حمل  نوع  اين  شما  نظر  به 
مى گذارد؟

بودن  سنگين  علت  به  درشت  ماسه هاى  و  شن  دانه هاى 
نمى توانند در يک مسير طوالنى در آب معلق باشند. لذا 
با برخورد به کف و بستر رود خيز برمى دارند و به صورت 

جهشى پيش مى روند.

وسبکى  ريز  مواد 
خاک  ذرات  مثل 
رس و ماسه هاى ريز 
در  معلق  به صورت 

آب حمل مى شوند.
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ج ــ يخچال۱ عامل فرسايش در کوهستان هاى مرتفع: 
و  دائمى  و  شديد  سرماى  نظر  از  مرتفع  کوهستان هاى  هواى  و  آب 
بارش برف به ناحئه قطبى شبيه است. حدود ۵ درصد از يخچال ها 
در دره هاى اين کوهستان ها شکل گرفته اند که در اصطالح به آنها 
يخچال هاى دره اى مى گويند. يخچال هاى دره اى تحت تأثير شيب 
زمين به حرکت درمى آيند. يخچال مانند يک بولدوزر عظيم سنگ ها 
سنگ ها  اين  به  مى برد.  جلو  خود  همراه  مختلف  اندازه هاى  در  را 
يخرفت يا مورن مى گويند. علت پديد آمدن يخرفت، فشار يخ بر 

جدارٔه دره ها و بستر يخچال است. سنگ هايى که از ديواره ها جدا 
مى شوند، يخرفت هاى کنارى را تشکيل مى دهند. با به هم پيوستن 
دو يخچال، يخرفت هاى کنارى در هم مى آميزند و يخرفت ميانى 
را پديد مى آورند. سنگ هايى که از کف دره ها توسط يخچال کنده 
شده و در زير يخچال ها به حرکت درمى آيند يخرفت هاى زيرين 
را تشکيل مى دهند (شکل ۲۲). درانتهاى يخچال ها،  يخرفت هاى 
و  تشکيل دهنده  مواد  نظر  از  يخرفت ها  مى آيند،  پديد  پايانى 
با يکديگر متفاوت اند. در جلگه هاى اروپاى شمالى،  اندازه کامالً 

با توجه به مطالبى که در مورد انواع جابه جايى مواد توسط آب هاى جارى آموخته ايد، جدول زير را با 
گذاشتن عالمت ٭ کامل کنيد.

شکل ۲۱ــ سنگ هاى آهکى تشکيل دهندۀ مخازن بزرگ آب و چشمه هاى آهکى 

                              اشکال حمل مواد
محلول در آب غلتان  جهشى  معلق   

انواع آب هاى جارى در کوهستان
جويبار
سيالب

٭ ــ  ٭  ٭  رود در فصل کم آبى 
رود در فصل پر آبى

۱ــ در درس نهم با چگونگى پيدايش و ويژگى هاى يخچال آشنا خواهيد شد.

٥  
يت
فعال
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مرکزى و اياالت متحده، قطعه سنگ هاى گرد و بزرگى موسوم به 
يخرفت هاى سرگردان يافت شده است. اندازه و گاه جنس اين 
سنگ ها با سنگ هايى که زمين آن محل را تشکيل مى دهد، متفاوت 
است. به عقيدٔه زمين شناسان هزاران سال پيش در عصر يخ بندان٭ 
يخچال هايى که به دشت ها منتهى شده اند، اين سنگ ها را به مکان هاى 

فعلى آورده اند.
۳ــ رودخانه ها مواد حمل شده را چگونه رسوب گذارى 
که  مى دهد  نشان  را  البرز  کوه هاى  از  بخشى   ۲۳ شکل  مى کنند؟ 
شور  رود  به  زمين  شيب  و  شکل  به  توجه  با  آن  جارى  آب هاى 

اين  آبريز  حوضٔه  از  بخشى  محدوده  اين  دليل  همين  به  مى ريزند. 
رود است.

همان گونه که در شکل مى بينيد، اين حوضه را مى توان به سه 
بخش تقسيم کرد. در جدول زير نام و عملکرد آب هاى جارى را 

درهر بخش مشاهده مى کنيد.
با توجه به شکل۲۳ و جدول مربوطه بگوييد، علت رسوب گذارى 

رودخانه در قسمت پايين دست حوضٔه آبريز چيست؟

خط ميزان
آبراهه

مرز حوضه
باالى ۲۰۰۰ متر

بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر        

کمتر از ۱۵۰۰ متر

شکل ۲۳ــ بخشى ازحوضۀ آبريز رود شور

سرعت آب     عملکرد آب حجم آب هاى روان  قسمت هاى حوضۀ آبريز 
        قسمت باال دست       کم  خيلى زياد       حمل مواد تخريب شده و حفر بستر رود

حفر بستر در وسط رود و رسوب گذارى در حاشيه و سواحل رود           قسمت ميانى      زياد       زياد 
      قسمت پايين دست      زياد   بسيار کم        به جاى ماندن آبرفت ها

شکل ۲۲ــ  يخچال کوهستانى

سيرک يخچالى٭

يــخــچــال

مورِن
خرده سنگ ها

يـــخ

سنگ بستر مورن زيرين

انى
ن مي

مور

مورن کنارى

رشته کوه البرز
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   نواحى کوهستانى از چه توانمندى هايى برخور   دارند؟
در دوره هاى مختلف تاريخ بشر، کوهستان در بقاى نسل 
بشر و رونق فعاليت هاى اقتصادى او نقش حياتى داشته است. اين 
نقش حيات بخش از غارنشينى براى انسان هاى اوليه آغاز مى شود 
و تا ايجاد و گسترش فعاليت هاى مدرن اقتصادى چون توليد برق، 
استخراج معادن، باغدارى و دامدارى نوين و … در زمان ما تداوم 
فعاليت هاى  گرفتن  رونق  در  کوهستان  نقش  و  اهميت  مى يابد. 
اقتصادى به اين صورت است که بستر و محيط مناسبى براى توليد 

آب، خاک و ساير عناصر حيات بخش زندگى فراهم مى آورد.
۱ــ کوهستان تأمين کنندۀ آب و خاک

وسيعى  جلگه هاى  حاصل خيز  خاک هاى  شما  نظر  به  ــ 
مثل گنگ در هند، خوزستان در ايران، هوانگ هو در چين، ولگا 

منتقل  جلگه ها  اين  به  چگونه  و  شده  تشکيل  کجا  در  روسيه  در 
شده اند؟

مصر،  نيل در  آلمان،  راين در  مثل  رودهاى پر آبى  ــ آب 
آمـازون در برزيل، زاينده رود در ايـران از کجا تأمين مى شود؟

ــ نسيم هاى خنکى که درفصل گرم سال از گرماى جلگه ها 
و دشت ها مى کاهند، از کجا منشأ مى گيرند؟

و  روستا  شکل گيرى  که  درمى يابيم   ،۱ شکل  در  دقت  با 
اطراف  کوهستان  به  وابسته  آن  اقتصادى  فعاليت هاى  رونق 

است؛ زيرا:
باغ ها و مزارع    روى خاک ها شکل گرفته اند. اين خاک هاى 
حاصل خيز از آبرفت هايى که رودها از دامنٔه کوه ها با خود به همراه 

مى آورند، تشکيل شده اند.

شکل ۱ــ روستاى پايکوهى کندوان ــ آذربايجان شرقى

شهر  در  زياد  جمعيت  وجود  کنيد.عامل  دقت  شکل۲  به 
شکل  تهران  دشت  روى  که  روستاهايى  و  شهرک ها  و  تهران 

گرفته اند، کوه هاى البرز است.رودهاى جاجرود و کرج که از اين 
آبرفتى  حاصل خيز  خاک هاى  هم چنين  و  مى شوند  جارى  کوه ها 

درس ششم  :  انسان و کوهستان
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دشت هاى تهران و کرج، موجب ادامٔه حيات شهرى 
و رونق کشاورزى مى شود.

در مجموع، رونق فعاليت هاى اقتصادى در 
نواحى جلگه اى و دشت ها مرهون نواحى کوهستانى 
شيب  علت  به  کوهستان  حالى که  در  است؛  مجاور 

زياد، از آب و خاک بهرٔه چندانى نمى برد.

با استفاده از يک نقشٔه جهان نماى طبيعى و با توجه به مطالب گفته شده، جدول زير را کامل کنيد.

            نام جلگه     نام کوهستان تأمين کنندۀ آب و خاک      نام شهر يا ناحيۀ پرجمعيت در جلگۀ پاى کوه
       پو (ايتاليا)       .........................                    ونيز

هيماليا                   .........................       سند (پاکستان) 

    سفيد رود (ايران)      .........................                   .........................
 مى سى سى پى (امريکا)       .........................                  .........................
         نيل (مصر)      .........................                  .........................

۲ــ کوهستان و توليد انرژى
نواحی کوهستانی شرايط مناسبی برای توليد برق دارند.

 به علت بارش زياد در نواحی کوهستانی و اختالف ارتفاع 
کوه ها با زمين های پايين دست و جاری شدن آب با سرعت زياد، 

می توان سدهايی بر روی رودها ايجاد و برق آبی توليد کرد. 
عالوه بر توليد برق آبى اختالف فشار بين نواحى کوهستانى 
و سرزمين هاى اطراف سبب وزش بادهاى محلى مى شود. برخى 

توليد برق در نيروگاه هاى آبى و بادى مزاياى زيادى نسبت به ساير نيروگاه ها دارد. دو مورد از اين مزايا 
را بنويسيد.

۱ــ .............         ۲ــ .............

از اين بادها به علت سرعت زياد، جهت ثابت وزش و مدت زمان 
بادى  برق  توليد  عامل  مى توانند  سال  طول  در  وزش  طوالنى 

باشند.
اطراف درياچٔه سد منجيل يکى از نواحى مستعد کوهستانى 
ايران براى توليد برق بادى است و اولين نيروگاه بادى کشورمان 

در اين مکان تأسيس شده است.

شکل ۲ــ شهر تهران در کوهپايۀ البرز

ت ١
عالي
ف

ت ٢
عالي
ف
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شکل ۳ــ مهار آب ها براى توليد برق در کوهستان

شکل ۴ــ توربين هاى بادى ــ منجيل

۳ــ کوهستان محيطى مناسب براى پرورش دام
خاک  و  زمين  زياد  شيب  دليل  به  کوهستانى،  نواحى  در 
نامناسب فعاليت هاى کشاورزى محدود است؛ در مقابل، مراتع و 
علفزارهاى وسيع اين نواحى محيطى مناسب را براى پرورش دام، 
به خصوص گوسفند، فراهم مى آورند. به همين دليل، اصلى ترين 
کشورهاى پرورش دهندٔه گوسفند يا کوهستانى اند ــ    مثل نيوزلند، 
سوئيس و ترکيه ــ يا بخشى که گوسفنددارى در   آن  رواج دارد، 

تأمين آب مراکز 
سکونتى و صنايع

بارش سنگين بر فراز 
کوهستان ها

ذوب برف ها و يخ ها

درياچه پشت سد

سنگ هاى نفوذپذير آب را 
ذخيره مى کنند 

(پديد آمدن چشمه ها)

دامنه هاى کم شيب که 
براى ساختمان  سد 

مناسب 
است.

کوهستانى است؛ مثل غرب آرژانتين، شرق استراليا و نيمٔه غربى 
ايران.

توليد گـوشت و پشم گـوسفند از منابع مهم درآمـد اين گونه 
کشورها محسوب مى شود. کشورهاى استراليا و نيوزلند دو مثال 

مشخص در اين زمينه اند.
۴ــ کوهستان و جاذبه هاى گردشگرى

درآمد  منابع  مختلف  کشورهاى  مى دانيد،  که  همان گونه 
متفاوتى دارند. در کتاب جغرافياى ۱ ديديد که در سوئيس، ايتاليا 

و اسپانيا گردشگرى از منابع اصلى درآمد محسوب مى شود.
نواحى کوهستانى با توجه به ويژگى هاى طبيعى و محيطى 
خود گردشگران زيادى را جذب مى کنند. چند نمونه از اين جاذبه ها 

عبارت اند از:
رونق  سبب  کوهستان ها  برف  پر  دامنه هاى  وجود  ٭ 

ورزش هاى زمستانى مثل اسکى مى شود.



٥٩

٭ وجوددره های عميق و چشم اندازهاى  زيباى 
کوهستانى سبب گسترش ورزش هايی چون کوهنوردی، 
اسکی بازی و تماشاى مناظر و ايجاد خانه هاى ييالقى 

شـده است.
ميليون ها  ساالنه  کوهستانى  درياچه هاى  ٭ 
گردشگر را جذب مى کنند. گردشگران به منظور انجام 
قايقرانى، تفريح و استراحت معموالً روزهاى متمادى 

را در کنار درياچه هاى کوهستانى مى گذرانند.
شکل ۵ ــ کوه هاى آلپ در ايتاليا، ورزش هاى زمستانى

شکل ۶   ــ پيست ِاسکى ديزين در ايران

شکل ۸ ــ درياچۀ کوهستانى در کوه هاى آلپ ــ سوئيس ـ ايران شکل۷ ــ خانه هاى ييالقى در اطراف دماوند  ـ
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٭ چشمه هاى آب گرم نواحى کوهستانى به علت برخوردارى 
از خواص درمانى، ساالنه ميليون ها نفر را به خود جذب مى کنند. 
شهرک هاى تفريحى و توريستى در کنار اين چشمه ها شکل گرفته 
سبالن  کوه   دردامنٔه  سرعين  توريستى  شهر  ما،  کشور  در  است. 

نمونه اى از اين گونه شهرک هاست. 

بيشتر بدانيم

نواحى کوهستانى توانمندى هاى ديگرى 
اين  از  مورد  چند  زير  تصاوير  دارند.  نيز 

توانمندى ها را نشان مى دهند.

شکل ۹ــ نمايى از محل اقامت گردشگران در سرعين، اردبيل 

شکل ۱۰     ــ در کشـورهاى کوهستانى مانند ايتاليا و ايران معادن عظيم 
سنگ هاى ساختمانى وجود دارد.

وجود  علت  به  نروژ  مثل  کشورهايى  کوهستانى  سواحل  ۱۱ــ  شکل 
تجارت  توسعۀ  بنادر و  احداث  براى  مناسبى  مناطق  فراوان  فيوردهاى۱ 

دريايى است.

مثل  فعاليت هايى  کوهستانی  مناسب  دامنه هاى  برخی  در  ـ  شکل۱۲ـ
زنبوردارى و باغدارى و کاشت درخت هاى سردسيرى رونق بسيار دارد.

۱ــ فيورد (آبدره): دره اى يخچالى در سواحل کوهستانى که متصل به دريا بوده و به  وسيلٔه آب دريا پر شده است. عمق آب در دهانٔه فيورد و در محل اتصال به دريا کم ولى 
به طرف داخل خشکى و دور از دريا زياد است. درٔه فيورد معموالً به علت عمل يخچال در سواحل شکل مى گيرند. سواحل کوهستانى کشور نروژ به طور مشخص و دارای تعداد زيادی 

فيورد است.
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  زندگى در کوهستان چه مشکالتى دارد؟
اگر با ديدى علمى و از نگاه جغرافيدانان به ناحئه کوهستانى 
توجه کنيم، مشکالت و موانع مختلفى را از جهت سکونت و زندگى 

گروه هاى انسانى در اين نواحى مشاهده مى کنيم. جدول ۱۳ بخشى 
از آنها را نشان مى دهد.

جدول ۱۳ــ مسائل و مشکالت زندگى در کوهستان

موضوع

آب و هوا

مخاطرات طبيعى

آب

خاک

تأثير در محيط
۱ــ ارتفاع زياد کوهستان سبب کاهش فشار و رقيق شدن گازهاى جو از جمله 

اکسيژن مى شود.
۲ــ ارتفاع زياد سبب افزايش ميزان انرژى دريافتى از خورشيد مى شود.

جو  داخل  به  زمين  سطح  از  خورشيدى  انرژى  جو،  بودن  رقيق  دليل  به  ۳ــ 
برمى گردد.

۱ــ کمربندهاى کوهستانى اغلب بر گسل هاى فعال منطبق اند. لذا خطر زمين لرزه 
همواره نواحى کوهستانى مانند هيماليا، البرز و راکى را تهديد مى کند.

آتش فشان هاى  فيليپين  و  ژاپن  ايتاليا،  مثل  کوهستانى  کشورهاى  از  برخى  ۲ــ 
فعال دارند.

۳ــ در نواحى کوهستانى، لغزش و رانش کوه پديده اى فراگير است.
و  معمول  بسيار  قطبى،  و  معتدل  مناطق  کوهستان هاى  در  بهمن  سقوط  ۴ــ 

اجتناب ناپذير است.

ــ با وجود بارندگى قابل توجه  در کوهستان، چون رودها در عمق دره ها جارى اند، 
زمين هاى دامنٔه کوه ها نمى توانند به راحتى از اين آب ها بهره مند شوند.

ــ شيب تند سبب مى شود که خاک حاصل از تخريب سنگ ها شسته شود.

تأثير بر روى انسان
مشکل  تنفس  مثل  حياتى  هاى  فعاليت  ــ 

مى شود.
ــ سبب آفتاب سوختگى مى شود.

ــ انسان با سرماى شديد شبانه  روبه رو مى شود.

ـ  عالوه بر از ميان بردن ده ها هزار نفر در هر  ـ
و  مالى  سنگين  خسارت هايى  به  منجر  سال 

اقتصادى مى شود.

و  کوه ها  دامنٔه  در  آبى  کشت  امکان  عدم  ــ 
گسترش کشت کم بازده ديم

زمين  بودن  سنگالخى  و  خاک  بودن  کم  ــ 
فعاليت هاى زراعى را با مشکل روبه رو مى کند.

چشم اندازهاى  در  تغيير  موجب  عوامل  کدام    
کوهستانى مى شوند؟

ازدياد جمعيت از يک سو و پيشرفت هاى شگرف فنآورى، از 
سوى ديگر سبب دگرگون شدن چشم اندازهاى کوهستانى توسط 
ايجاد  با  کوهستان  محيط  در  انسان  دخالت  است.  شده  بشر 

بردن  بين  هم چنين از  تونل و  حفر  راه سازى و  توسعٔه  کارخانه ها، 
پوشش گياهى در بيشتر موارد بدون رعايت قوانين حاکم بر محيط 
صورت مى گيرد که نتيجٔه آن بر هم خوردن تعادل محيط کوهستانى 

است (شکل ۱۴).
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کوهستان  توان هاى  از  بهره بردارى  در  کشورها     
عملکردهاى متفاوتى دارند. به اين صورت که برخى از کشورهاى 
حداکثر  از  و  کرده اند  برقرار  منطقى  رابطٔه  محيط  با  کوهستانى 

شکل ۱۴ــ تغيير محيط کوهستان توسط انسان

۱ــ چرا کوهستان محيطی مناسب برای پرورش دام است؟
۲ــ چه عواملی موجب تغيير در چشم اندازهای کوهستانی می شوند؟

راه سازى

بهره بردارى از جنگل

استقرار صنايع

دفن زباله
قطع درخت

لوله هاى نفتى

امکانات و توانمندى هاى کوهستان به طور مطلوب بهره مند شده اند. 
در مقابل، برخى ديگر از کشورها به اشکال ابتدايى بهره گيرى از 

کوهستان مانند فعاليت گله  دارى و کوچ   نشينى بسنده کرده اند.

ت ۳
عالي
ف
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افغانستان
مردم            ۳ زندگی  در  مهمی  نقش  کوه ها  است.  پوشانيده  کوه ها  را  افغانستان  ما  شرقی  همسائه  خاک  ـــ  از               ۴          حدود 

افغانستان دارند؛ زيرا شرايط طبيعی و انسانی آن را به شدت تحت تأثير خود قرار می دهند. از يک سو توده های هوا 
در برخورد با کوه ها سرد شده و موجب ريزش باران و برف می شوند که تا حدودی تأثير عرض جغرافيايی را خنثی 
می کنند و از سوی ديگر باعث نوسان زياد دمای منطقه می شوند؛ به طوری که تفاوت دمای ساالنٔه بين  نواحی کوهستانی 
و بيابانی به بيش از C °۷۰  می رسد. کوه های افغانستان منبع تغذئه آب های سطحی و زيرزمينی و نيز تقسيم آب ميان 

آسيای مرکزی و آسيای جنوبی هستند.

مطالعۀ موردی 
 (3)

از مهم ترين رودهای افغانستان، جيحون است که به سمت شمال جريان می يابد و پس از مشروب کردن زمين های 
کشاورزی ترکمنستان به درياچٔه آرال می ريزد. ديگر رود آن هريرود است که به سمت غرب جريان می يابد، هرات را 
سيراب می کند و تا مرز شرقی ايران ادامه می يابد. هيرمند رود مهم ديگری است که بخشی از سرزمين های مرزی ايران 

و افغانستان را مشروب می کند و به درياچٔه هامون در ايران می ريزد.
تنوع ناهمواری ها و ويژگی های اقليمی و نوع خاک اين منطقه سبب شده مراتع سرسبزی به وجود بيايد که برای 
تغذيه و چرای دام ها مورد بهره برداری دامداران روستايی و کوچ نشين ها قرار گيرد. پرورش دام هايی مانند بز، گاو، 

چين

هند
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ه
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آمودريا
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ازبکستان

ترکمنستانتاجيکستان

شکل ۱٥ــ نقشۀ طبيعی افغانستان
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گوسفند به ويژه گوسفند قره گل که شهرت جهانی دارد در افغانستان رايج است و پوست و پشم آن بخش مهمی از 
اقتصاد اين کشور را تشکيل می دهد. 

به رغم تفاوت های محيطی و تنوع قومی در اين سرزمين الگوی اشتغال و شيوه های معيشتی يکسانی بر اين 
کشور حاکم است؛ زيرا نزديک به ۸۵٪  مردم از راه زراعت و دامداری امرار معاش می کنند.

علی رغم محدوديت کمی و کيفی آب های سطحی، کوچک بودن سرزمين های هموار، تنوع و کيفيت مناسب 
ميوه های اين کشور شهرت زيادی دارد. انواع زرد آلو، هلو، آلو، خربزه و انگور مرغوب در سرتاسر افغانستان توليد 

و عرضه می شود.
و  بيابانی  نواحی  از  بسياری  در  چنان که  است.  گذاشته  اثر  نيز  جمعيت  پراکندگی  بر  ناهمواری  اشکال  تنوع 
نيمه بيابانی جنوب، غرب  و نواحی کوهستانی به استثنای دره ها جمعيت بسيار کم است و بيشتر جمعيت در دره های 

کوهستانی و نزديک منابع آب زندگی می کنند.
معادن قابل توجهی در افغانستان وجود دارد که برخی از آن ها در نواحی کوهستانی ديده می شوند؛ مهم ترين 
در  الجورد  سنگ  گوگرد.  و  باريت  ميکا،  آهن،  سنگ  مس،  سنگ،  زغال  نفت،  طبيعی،  گاز  از:  عبارت اند  آن ها 
شمال شرق بدخشان از گذشته های دور استخراج می شده و مورد بهره برداری قرار می گرفته است. عدم دسترسی به منابع 
و نبود راه های ارتباطی مناسب سبب شده که ذخاير معدنی چندان قابل استخراج نباشند. معابر و تنگه های صعب العبور 
که گاه بيش از ٦ ماه از سال پوشيده ازبرف و يخ بندان هستند، موجب عدم ارتباط ساکنان اين نواحی با ساير بخش های 
کشور و جهان می شوند. با اين همه موقعيت ارتباطی افغانستان از گذشته های دور موجب غنای فرهنگی اين سرزمين 
بوده است. جادٔه ابريشم از طريق دشت های شمالی اين کشور تا ايران و اروپا ادامه داشته و بازرگانان هندی با عبور از 

گذرگاههای شرقی، از کابل و غزنين و باميان به بلخ می رفتند و از طريق بخارا و سمرقند به ايران می آمدند.

شکل ۱٦ــ دره کوهستانی در کوه های هندوکش


