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12. Барқи обӣ ва обёрии дарёи Кобул-Кунар   
 
Соҳаи маҷмуии ҳавзаи Кобул 52 килуметри мураббаъ аст, ки 12% 
маҷмуъи соҳаи Афғонистон мешавад ва дорои 26% оби ҷории кишвар 
мебошад. 

 
Дарёи Кобул аз сарҳади 12 вилоят мегузарад, ки дотҳои ҳафт миюн 
нуфӯсанд. 

 
Ҳаҷми маҷмуи оби дарёи кобул 33-240 милюн метри мукааб дар фӣ соня 
тахмин шудааст, локин дар солҳои хушксоли мавҷуда дар шаҳри Кобул 
хушк шудааст. Наздик ба сарҳади Покистон дар минтақаи суфлии дарёи 
Кобул ҳаҷми он ба 700 метри мукааб дар фӣ соя аст. Ин андозаи болиғ ба 
22 килуметри мукааби об мерасад. 

 
Муовинини алияи дарёи Кобул дарёњои Лугар ва Паљшеранд.  
Муъовинини бузурги дарёи Панљшер дарёи +урбанд шуморида мешавад. 

  
Дарёи Лугар дар наздикии шањри Кобул ба дарёи Кобул якљ  

 



 
Шакли 12.1: Нақшаи дарёҳои умдаи ҷанӯбу ғарбии Осиё. 
 



 
Шакли 12.2: Нақшаи пуружаҳои плошшудаи гузашта, мавҷуда ва ояндаи дарёи Кобулва 
муъовинини он. Ин нақша бар асоси муъовинини он такмил нест. Дарёи Ғурбанд дар он вуҷуд 
надорад, номҳои муъовинин ҳам надорад.  

 
 

 
Шакли 12.3: Нақшаи дарёи Кобул ба болои муъовинини он дар Покистон зиёд таъкид 
шудааст, Аксарияти муовинини он дар Афгонистон вуҷуд надорад. 



 

 
Шакли 12.4: Ҷузъиёти ҳавзаҳои дарёии Афғонистон. 
 



 
Шакли 12.5 А: Нақшаи модели деҷиталии иртифоъи ҳавзаи шимолии Кобул. қабл аз он 
ки дарёи Панҷшер ба дарёи обул якҷо шавад, мушоҳида кунед. Аҳҷори ҷюлуҷикии давраи 
мавҷудаи дарёи Кобул ба ғарб мойил шуда аст ва дар шарқ суъуд ёфтааст, ки дарёи Панҷшер 
онро эҳтикол намуда вакинини дарёи Панҷшерро ташкил додааст. 
 



 
Шакли 12.5 Б: Дарёи Ғурбанд дар шимоли ҳавзаи Кобул ба дарёи Панҷшер якҷо мешавад. 
 



 
Шакли 12.5 В: Дарёи панҷшер.  
 



 
Шакли 12.5 Г: дарёи панҷшер дар кинини Панҷшер ба сӯйи манотиқи муртафаъи Кобул ҷараён 
дорад. Агар ҳамин кинин сад шавад ва барқро ба сӯйи шаҳри кобул тавлид кунад, метавонад 
барқи кофиро барои шаҳри Кобул таъмин кунад, ки обро бариртифоъи муайян боло бурда ва 
онро ба Кобул памп кунад ва оби зеризаминиро дар шаҳри Кобул ба тахлияшуда эҳё кунад. 
 
 



 
Шакли 12.6 А: Дар солҳои 1977-1979 дарёи Кобул пок буд. 
 

 
Шакли 12.6 Б: Оби дарёи Кобул дар солҳои аввали хушксоли 2000-уми мелодӣ ба 
коҳиши об рубарӯ шуд, ки боиси олудагии он шуд. 



 
Шакли 12.7: Пули типпики чӯб ва рафтуомади мардуми пиёда болои дарёи Кунар. 
 

 
Шакли 12.8: Болои дарёи Кунар дар ҷавори Ҷалолобод сохтани банди тавлиди барқи 
обӣ, ки дар Афғонистон аз он истифода шавад ва барқи изофӣ ба Покистон фурӯхта шавад, ки 



ташнаи барқанд, чунин бандҳо, ки обёриро фароҳам месозанд фавқулодда муҳим пиндошта 
мешавад. 
 
 


