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М ављудияти пиряхњо 

Мављудии пиряхњо наќша кардан  ва андоза кардани тамоми пиряхњо 
гуфта мешавад, ки дар кўњњо обњои мунљамадшударо тахмин кунад. 

 
Шакли 20.1: Бафборї  да кўњњо ќисман об мешавад, баъдан кристалл мешаванд. Аввал ба 
донањои барф баъдан зарроти ях ва баъди гузаштани 5 то 7 сол ба пиряхњо табдил 
мешаванд. 



 

 

Ш акли 20.2: Пиряхњо дар соњоти баланди кўњњо љамъ мешаванд ва баъдан аввал мехўрад 
ва ба сўйи манитиќи камиртифоъ љараён мекунад, дар њамин зуни камиртифоъ сойида 
шуда об мешавад. 

 

Дар кўњњо наќа кадан ва андоза кардани пиряхњо корест бас мушкил, 
зеро, ки иртифои баъзе кўњњо зиёд буда ва њам пастї  ва баландии 
кўњњо тањдидоти мутафовутро мутаваљењ месозанд. 



 

Ш акли 20.3: Пиряхњо ба сўйи љањилњо љараён  мекунанд ва дар њама љой яхњо тўта-тўта 
шуда ба яхруд  (clave) табдил мешаванд. 

 

Чаро дар бораи он нигарон њастем , зеро ки яхњои пиряхњои захоири 
об мунљамад аст, ки дар авќоти баъдї  дубора об мешавад ва ба моеъ 
табдил мешавад. Бинобарон бисёр муњим астбисёр муњим аст. Тафсир 
ва таъбири тасвири ќамари маснуъї  метудулужии бисёр муњимаст, ки 
пиряхњоро ба шакли мушаззам наќша кунем то таѓирро бубинем. Ин 
коњиш миќдори оби зубшударо дар љараёни суфлии об дар солњои 
оянда тахмин мекунад. 



 

Ш акли 20.4 : Ш акли 20.4 : Наќшаи пиряхњои Афѓонистон дар се зуни бузург дар ин наќша 
њар нуќтаи сабз 10 пиряхро нишон медињад. Дарёњое, ки дар њавзаи баста љараён дорад 
дар ин сурат дарёхои ин њавза дар бахр намерезад. 

 



 

Ш акли 20. 5: Пиряхи фулодї  дар љавори вилояти бомиён дар К ўњи Бобо дар соли 1979 ин 
пиряхњо баъд аз он бисёр хурд шудааст. 

 



 

Ш акли 20.6: наќшаи пиряхњои фўлодї  аз тасвирњое, ки дар дањаи солњои 1960 мелодї  
гирифташудааст.  Дар њамон ваќт пиряхњо бисёр бузург буда, наќшаи дасти чап тавассути 
депортаменти Вазорати дифои ИМА ва наќшаи дасти рост тавассути низомиёни 
Иттињоди Шўравї  сохта шудаанд. 

 



 

Ш акли 20.7 : Тасвири ќамари мануъии пиряхи фўлодї  коњиши њаљми андозаи пиряхро 
нишон медињад. Андозаи дасти чапи акси пирях августи  соли 1973 мелодї  ва дар дасти 
рост акси октябри  соли 2003 мелодиро нишон медињад. 

 



 

Ш акли 2.8: наќшаи М ир Самиркўњи Њиндикўш, ки дар љавори дарёи Панљшер мавќеият 
дорад. Ин пирях авоили дањањои 1560 мелодї  нишон додааст. 

 



 

Ш акли 20.9 : Наќшаи пиряхи кўњи М ири Самир, кирб  бориаввал соли 1965-и мелодї  
тавассути кўњнавардони Бритониё сохта шудааст. Кўњнавардон кампи худро болои 
шумораи 13 пиряхи ѓарб (Yakhchal-Gharb) таъсис карда ва наќшаи њамин кампро ба 
љузъиёт сохтанд. 

 



 

Ш акли 20.10 : Наќшаи пиряхи нумраи 13 ѓарб, ки соли 1965 мелодї  сохта шуда буд, ба 
самти ѓарб як борикии нозукро нишон медињад, ин пирях дар 50 соли гузашта таѓйир 
намудааст, ин пирях ба ду бахш таксим  шудааст, зеро ки пирях бисёр зиёд об шудааст. 

 



 

Ш акли 2.11 : Дар соли 2006-и мелодї  тасвири ќамари маснуъии(ASTER)- ро нишон 
медињад, пиряхи шумораи 13 тавассути тири обї  нишон дода шудааст, ки ба тарафи 
пойин зоеъ ва об шудааст ва бистари эњљори зери пиряхро ошкор сохтааст.   

 

Тасвири ќамари маснуъї  ASTER   аз тамоми тасвирњои ќамари 
маснуъї  бисёр хуб аст , ки дар бораи таѓири пиряхњо ба даст омада 
метавонад, локин як теъдод тасовири дигар њам аст мавзуи мухим он 
аст, ки таѓири болонс дида шавад, ки чї  ќадар барф дар зун, љамъ 
шудани барф  Accumulation Zone   љамъ   шудааст ва чї  ќадар барф 
дар зуни зоеъот  ( Wastage Zone) об шудааст. 



 

Ш акли 2.12 :  Тасвире, ки дар чанўб дда мешавад тавассути ќамари маснуъии(ASTER) дар 
соли 2006 мелодї  гирифта шудааст. Компютари тупугрофии кўњи Мир Самир, ки дар он 
пиряхи ѓарб пеширўйи тасвир дида мешавад тири дасти чап нишон медињад, ки New Rib 
of Rock ваќте ошкор гардид, ки пиряхи обшуда ва ба ду бахш таќсим шуд. 

 

Хати солонаи барф (Annual Snow line) ё хати таъодил (Equilibrium 

Line) зуни балонс аст, ки маълум шавад, ки чї  ќадар барф љамъ 

мешавад ва чї  ќадар барф зоеъ ё об мешавад. Лизо байни љамъ 

кардани барфу зоеъот барфи болонс тахмин шавад. 

 

Мављудии пиряхњои кўњњои Афѓонистон тавассути Маркази 

мантаќавии Осиёи Љанўбї  дар Афѓонистону Покистон анљом 

шудааст. Ин мављудї  тањти рањнамоии Drs Michel P. bishop and Johkn 

F . Shroder дар солњои 2000 ва 2014-и мелодї  тавассути пуњантуни 

Овмоњои Небреско  аз фазо тавассути андозагирии љањони  яхи замин 

(Global Land Ice Measurements from Space), ки мухафаи он (GLIMS) 

аст ба пояи камол расидааст. 

 



Дотобиси пиряхи глимс (GLIMS) барои Афѓонистон ва кишварњои 

њамљавор дар маркази миллии дотоии барф ва ях мављуд аст. Дар 

пуњантуни Кулуродо, ки сайти он ќарори зайланд: 
>about/org.nsidc://https< 

 
Дар тамоми Афѓонистон 50 сол ќабл пиряхњо наќша шудааст, декин 

танњо як теъдоди мањдуди пиряхњои дар љаври Бомиён дар кўњи Бобо , 

дар љнўби вилояти Панљшер , дар Мир Самир дар Њиндикуш ва дар 

Помири бузург, ки дар дањлези Вахон аст ба љузъиёт наќша шудааст. 

 

 

Шакли 20.13 : Мавќеияти силсилаи бузурги Помир дар дањлези Вахон, дуртарин нуќта 
дар шимолу шарќи Афѓонитон аст, ки дар он љо пиряхњо дар солњои 1975 то  1976 ва 2003 
бо љузъиёт мутолиа ва наќша шудааст. 

 

https://nsidc.org/about


Феълан чунин маълум мешавад, ки тамоми ин пирях об шудааст ва 
андозаи он бисёр хурд шудааст, бинобар  он оби пиряхњо дар љараёни 
суфлї  об коњиш ёфтааст ва бо мушкилот хушксолї   изофа намудааст. 

 

 

 

Шакли 20.14 : Тасвири ќамари маснуъии (ASTER) пиряхи Помир Вахон соли 2003 –и 
мелодї  , ќисме, ки буднишон дода шудааст. 

 



 

Ш пакли 20.15 : Пиряхњои дањлези Вахон и Помир дар гроф нишон дода шуда аст, ки об 
мешавад ва њамасола ба шакли авсати 14.88 метр аќиб меравад. 

 

Маълумоти бештар дар бораи пиряхњо дар манобеъи зайл 

љустуљў кунед. 
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