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Модули 15 
   Омўзиши фосилавї 

16.   М асъалањои оби зеризаминии Афғонистон 

 

Оби зеризаминӣ дар ҷойе ташкил мешавад, ки дар анҷоми гилкулӣ, силат, 
рег, ҷағал ва сангҳои тарсабканд. Мисоллҳои сангҳои матарсаба иборат аз 
shale send  санг чигуна ва конглумурот мебошад. 

 
 

 

Ш акли 1. Тасвири оби зеризаминї , ки мањдуд нест(обе, ки фишор надорад) ва дар он 

зунњои мухталиф нишон дода шудааст. Рутубате, ки ќисмати болои хок, ки оби боронро 

ба обњои зеризаминї  интиќол ва ё дар он нуфуз мекунад, ки холигоњро пур пур сохта ва 

ашбоъ шаванд. 

 



 

Ш акли 2: Тасвири обњои зеризаминї , ки ѓайри мањдуд аст(обе, ки фишор надорад), ки 

ќисмати болои он зуни њавогирифтан(Aeration)  ва ќисмати поини он зуни ашбоъ ( Zone of 

Staturation) пиндошта мешавад ки зери сатњи об маќеият дорад. 

 



 

Ш акли 3: М унфаз (Prosity)   ба холигоњ гуфта мешавад, ки оби зеризаминиро дар он љамъ 

мекунад ва тавони нуфуз(Permeability)  ба иртибот гуфта мешавад, ки байни холигоњ ва 

мусаммот(Pore Space)  мављуд аст. Бењтарин љойи экуйфойр рег ва љаѓал аст, зеро ки ин 

навъ замин мусаммот ва мунфазњоро яке бо дигаре  васл мекунад. 

 

 

Шакли 4.: Обњои зеризаминї  дар мусаммот ва мунфазњо, ки яке бо дигаре мунфасиланд 

љараён дорад. 



 

Ш акли 5: Ш акли оби зеризаминї  дар ду тасвир нишон дода шудааст. Алиф, ки навсонро 
байни фасл мартуб, Б: фасли хушкро нишон медињад. 

 

Об дар холигиҳои хурд ва сангҳое, ки об дар он нуфуз карда битавонад, 
яъне дар масомот мавҷуд бошад ба номи pores  ё  porsity ёд мешавад. 

Агар дар ашҷор масомот ва мунфаз мавҷуд бошад ва яке ба дигаре васл 
бошад бинобар он дар он об ҳаракат карда метавонад, ки ба номи товони 
нуфӯз кардан ё permebilaity ёд мешавад. 



 
Ш акли 6: се тасвир, ки љараёни оби зеризаминиро нишон медињад. Болотарин тасвир 
(Алиф) обро аз даст медињад, љойе,ки оби дарё ба зери замин љараён мекунад ва (Б) : 
бистари хушки љараёни об, Он шояд суъуд карда бошад, зероки оби борони ќаблї  шояд 
дар он нуфуз карда бошад. 

 



Аҳҷори тарсботии гил ва лой ва хокрас, ки мусаммот ва мунфизҳои зиёд 
дошта бошанд, локин агар тавони нуфузи он кам бошад, шояд оби 
зеризаминиро ташкил карда натавонад. 

Тарсбот ва аҳҷори мутарсаба, ки дорои мусамот ва мунфазҳои зиёд бошад 
ва товони лохил шудани об дар он  зиёд бошад иборат аст аз рег, ҷағал, ё 
сангҳои чуна. Ин тарсбот  aquifers мамлу аз обро ташкил медиҳад, ки об 
бештар медиҳад. 

Аҳҷори кристалӣ(kristaline)  оби бештарро фароҳам месозад, гронит дар 
кӯҳҳо, обро дар мусаммот, дарзҳо ва мунфазҳо ҷамъ мекунад, ки ба номи  
jaints ёд мешавад . 

 



 

Ш акли 7: Оби сатњи об, ѓайри мањдуд аст (фишор надорад) ва чашмаи оби ќисмати 

ањљори регї  ва ањљор рас (Shale)  ва дар ќисмати пойини ањљор шикаста русубї  дида 

мешавад. 

 



 

Ш акли 8: Чигунагии об, сатњи об ва оби чашмањои ѓайри мањдуд (ки фишор 

надорад)Алиф: шикастани ањљор и кристалї  аз ќабили гранит ва Б: маѓорањои санги 

чуна. 

Обҳои зеризаминие, ки  unconfined   истеънисоҳа, ки фоқиди фишоранд ё 
дар (aquifers) сатҳи об тавассути иҳуфри чоҳ тасбит шуда метавонад, ҷойе, 
ки об дар байни зарроти хок мавҷуд аст. 



 
Ш акли 9: Дар обњои артезиан , ки мањдуд аст(дорои фишоранд), ки соњаи эњёи он дар 
зунњои кўњистонї  аст, ки ба тарафи рост дида мешавад ва оби зеризаминї  ба тарафи 

пойин нуфуз мекунад, ки ба чоњ бирасад. А,Б,В ва Г. Об дар чоњ Potentiometrik Surfacе 

суъуд мекунад ва дар сатњи замин љараён мекунад. 

Оби зеризаминие, ки дар натиҷаи фишор дар чоҳ боло меояд ва дар сатҳи 
замин ба шакли(Artersian)  ҷараён мекунад, ки манбаъи он ё соҳаи эҳё 
кардани он дар як соҳа дар кӯҳҳо қарор доранд. 

 

 
Шакли 10: Дар Афѓонистон оби зеризаминї  амиќи  чањор ќисм аст, ки оби артезианро 

тавлид мекунад. 

 



Дар Афғонистон корези анъанавӣ ба сатҳи об мерасад. Ин навъ системи 
обёрӣ худро ба сатҳи болои об мерасонад ва памп кардани об бештар 
сатҳи обро пойин бурда,  боиси хушк шудани корез мешавад. 

 

 

Ш акли 11: Расм кардани корези обёрї , ки танњо аз ќисмати болои об сатњи об ѓайри 
мањдуд(бидуни фишор) истифода мекунад, ки тунели сатњи об зеризаминро ќатъ мекунад 

ва баъдан берун ба сатњи замин љињати истифодаи замин ќарор мегирад. 

 

 



 

Ш акли 12: Тасвири кушудани сатњи замини корез ё бардоштани хок аз сатњи 
корез,зероки баъзе корезњо масдуд ва пур шудааст ва авомили он ин аст, ки тунели 

зеризамин нишаст карда, бояд тунели нав дар кори он кашида шавад. 

 

Тағйири иқлими (хушксолӣ) ҳам боис мешавад, ки сатҳи об нузул кунад ва 
чоҳ хушк шавад. 

Аксарияти оби зеризаминӣ аз борону барф, ки умуман холи ва тоза 
мебошад. Агар тавассути бодҳо намак бештар ба минтақа интиқол ё 
тавассути инсон дар тарфи он олудагӣ андохта шуда бошад ё тавассути 
олудагӣ аз манобеъи дигар аз қабили оби ташноб, маводи фозила ё маводи 
изофии ҳайвонот обро малус сохта, бинобарон об фосид мешавад.  

 



 

Ш акли 13: Дар тасвир, ваќтеки дарёи К обул кам буд, дида мешавад, ки касофот ва зубола 
дар дарё боиси олудагї  мегардад. Ин оби олуда манбаи амди маризї  мешавад ва оби 

олуда зери бистари дарё, ба оби зеризаминї  дохил мешавад ва оби зеризаминиро олуда 

мекунад. 

 

 



 

Ш акли 14: Бачањо сабзиљотро дар оби олудаи дарёи К обул мешўйянд, ин оби олуда ва 
касиф болои сазиљот андохта мешавад ва боиси сирояти маризї  мешавад. 

 

 

Шакли 15: Расме, ки зи болошањри об, сатњи обро,ки ѓайри мањдуд аст (фишор надорад) 

нишон медињад, ки чї  ќисм сатњи обро олуда месозад. 

 



 

Ш акли 16: Нуќтаи таќотеъи оби зеризаминї  дар Њирот, анвоъи мухталифи олудагии оби 

зеризаминиро нишон медињад. 

 



 

Ш акли 17: Дар Ш ибирѓон рехтани тили болои замин, ба обњои зеризаминї  нуфуз 
мекунад ва оби сатњи обро олуда мекунад. 

 



 

Ш акли 18:  Тил дар Ш ибирѓон обњои зеризаминиро малус мекунад. 

 



Дар Афғонистон дар кӯҳи Ҳиндикуш аҳҷори норияи гронит матҳулаи 
гнезвав аҳҷори дигари кристалӣ дар сӯрох ва дарзҳои худи об мегира, ки 
аз он ба воситаи бармакорӣ бештари он тоб ба даст меояд, ки ба қиммати 
газоф тамом мешавад, вақтеки чоҳ дар мизони селобии ҳамвори дарёҳо 
ҳуфр шавад ва дарё дар водии кӯҳистон ҷараён дошта бошад, дар ин соҳа 
оби бисёр кам ба даст омада метавонад. 

Агар оби зеризаминӣ ба воситаи памп бисёр кашида шавад ва дубора эҳё 
нашавад, ин ба номи истихроҷи маъдан ёд мешавад дар ин сурат сатҳи об 
пойин меравад   ва сатҳи оби зеризаминии фурӯрафтагӣ махрутӣ (Land оf 
Depression) ташкил мекунад. 

Эҳёи муҷаддад (Rechargt): эҳё кардани об дар ҷойе, ки соҳа хушк бошад 
дар ин сурат оби селоб ба ҳавзае, ки обро эҳё мекунанд ва ба шакли 
мавзуъӣ сохта шуда бошад интиқол ва раҳнамоӣ мешавад, Дар ин сурат 
оби дохили замин нуфуз мекунад ва сатҳи обро боло мебарад. 

Дар баъзе манотиқи сарҳадии Афғонистонберун аз сарҳад аз андозаи 
муайян оби бештар памп ва берун мекашад, дар ин сурат сатҳи оби 
зеризаминӣ пойин меояд ва дар натиҷа оби зеризаминӣ аз Афғонистон ба 
кишвари дигар ҷараён мекунад. 

 



 

Ш акли 19: Тарсими њавзаи оби зеризаминии К обул. 

 



 

Ш акли 20: Дар њпвзаи К обул наќшаи манобеи об. Оби зеризаминї  мстаќим зери шањри 
Кобул аст.(бахши љанўбї  ва ранги насвории наќша). Ранги насворї  ба тарафи пойин каш 
шуда ва ќисмаьти 

 


