
 پاکستان –کستان تاج  -افغانستان 

 سرحدي اوبو ورکشاپد 

ماډیول لومړی  ه د زدکړېڅخ واټن ېرل له

I. د اوبو دوران 

 پړاوونه    O)2(Hد اوبو  الف:

  ب: د اوبو بنسټيز دوران

 انتقال  ج: د موقعيتونو تر منځ

 د انرژی منابع د: 

  موقعيتونهد ځمکی د اوبو ډولونه او  هـ:

I. دوران هایدرولوجيکي

      پړاوونه  O)2(Hد اوبو   الف:   

( ېوريځ سړې  بخار، اور غورځونکي تودبخار ) د  )يخچال(، غازي کنګلجامد اوبه، مايع 

کنتروليږي. دوخې او فشار له الرېپړاونه د تو ليالبيد اوبو د سيستم  ب

دوران لومړني بنسټونه هايدرولوجيکي ب: د

  الری او ځايونه( )د اوبو د بهيرموجودي او اټکل  اوبود نړيوالو –د اوبو دوران   

 آتموسفير )بخار(  سمندر

رطوبت  د خاورې د يخچالونو زيرمه

  مالګين جهيل د تازه اوبو جهيل



 بخار  د اور غورځونکي   اوبه ېالند د ځمکې

 

 ته الس څخه منبع سروی جيولوجيکي له ايالتونو متحده د امريکا د( ژبه انګليسي په)   دوران هايدرولوژيکي اوبو د نړۍ د:  شکل الف

 .راځي

 

 هغه بهيرونه چې د هغې له مخې د ځايونو ترمنځ اوبه حرکت کوي. : ج

 په بخار بدليدل (  اوبه  بخار )

 ( ترکيب جامدې واوریمايع د نيمه او د جامد باران، مايع ت ) د بخار پړاو په ورښ 

 (د او بو ننوتلکې درزنو  په او د ډبرو په تشو) د خاوری  : کول   نفوذ 

 (دلياوبه په نباتي بخار بدل)  :خولې کول 

 )د ابو جريان، سيالب(  د مايع جريان 

  د يخ د شکل  د اوږدې مودې لپاره اذبی قوی له کبله)د ځمکی د ج او چاودل او ماتيدل د جامداتو جريان

 دل(يبدل

 (و پړاودلبدلې يخ باندې د په غاز سبليميشن:  )صعود يا 



 دل(او بيا په غاز بدلې يخ په اوبوجامد ) ن بليشا

 

 رامنځته کوي.دوران  یدرولوجيکیاه بووه منابع چی د اد انرژۍ هغ د: 

       لمر

       حرکت انتقالي   د ځمکې

   قوه د جاذبې

  باد 

په غاز  رت )  د او بو بخار په مايع او يا اوبهحرا پټ يا نا څرګند دويدو او بخار کيتبخير کد تراکم، 

 kJ/kg or 600 calories 2260بدليدل( = 

  kJ/kg 334په يخ بدليدل( =  په مايع بدليدل او يا اوبه پټ يا ناڅرګند حرارت ) يخ دويد ګډېدو او کنګل ک

or  80 calories   

 :له مخېد نړيوال ستندرد  (kJ/kg)يو کيلو ژول پر يو کيلوګرام 

 کيلو جول/ کيلو ګرام  يا کالوري سره  ۳۳۴کالوري يخ په  ۸۰کيلو جول/ کيلو ګرام = له  ۳۳۴

هغه اعشاري ضريب دی، چې له خارجې  داردانتد نړيوال س (Kj/Kgيو کيلو ژول پر يوه کيلوګرام ) 

انرژۍ، تودوخې له ارزښت، له انرژۍ درلودونکي واحد څخه په الس راځي يا د يوه ژول پر يوه کيلوګرام 

ول پر يوه کيلو ګرام له هغې ګټورې انرژۍ  سره مساوي دی، چې  د يوه ژ د کتلې د احتراق تودوخې ده.

 بشپړ  احتراق څخه السته  راځي. له کيلوګرام د سون له کتلې څخه د هغې 

 

د دی.   kJ/g 47 د احتراق حرارت  او د پطرولو kJ/g 142مثال:  د هايدروجن د احتراق حرارت 

 استعماليږي. د دوه واحدو لپارهکالوری کلمه د انرژی 

 نښه: يا ګرام کالوري کالوری د کوچنۍ( calد انرژۍ )  بو وګرام ا 1هغه تقريبی اندازه ده چی د

 درجی ته لوړوي. 1ګراد  فشار کی د سانتي ياتموسفير 1حرارت په 

 کالوري کالوري، کيلوګرام کالوري، د غذايی موادو لويهNutritionist’s  کالوري، د غذاي

 دانرژۍده، ( Cal يا د خوړو کالوري )نښه   (C)په لويه  (calorie) ارزښت کالوري چې کالوري

 ګراد په کچه يوه درجه لوړوي. کيلوګرام اوبو حرارت د سانتيد يو هغه تقريبی اندازه ده چی 

 يې کيلو کالوري هم نوميږي. )نښه  و سره مساوي ده چېکالوري کوچنيو 1000ری د لولويه کا :

kcal) .ده 



  

خو اعتبار يې د ژول په واسطه د  ،که څه هم د اندازه کولو دغه واحدونه د ميتريک سيستم يوه برخه ده

سره مساوي ده ) نو  ژول  4.2 له کالوری تقريبا   کوچنۍ. يوه څخه له منځه الړسيستم ړيوال واحدونو له ن

چې په ژول باندې د کالورۍ د حرارت کی په يوه ټاکلی کيلو ژوله کيږي(.    4.2يوه لويه کالوري تقريبا  

تودوخې معادل دی بدلولو د المل په توګه استعمالېږي، د عددونو له مخې د  اوبو  د ظرفيت د ځانګړې 

تعريف پوري اړه  د بدلولو دقيق فکتور د منل شوي .ږييښودل کژول/کالوين/ګرام يا په کيلوګرام  چې په

 لري.

واحد اوس هم د خوارکی يږي، دلويو کالوريو ول ککار دا د اندازه کولو واحد که څه هم په غير رسمی توګه

کې د اندازه  واحد اکثرا  په کيميا کوچنی  وريکال. ږييکارول کخ ډول واحد په توګه په پرا د مواد دانرژۍ

 اندازه کيږي.سره خو کمياوي مواد معموال  د کيلو کالوری واحد په کارولو  ،کارول کيږيکولو لپاره 

 1841واحد په توګه وکاروه او د د نيکوالس کليمنت کالوری د حرارت  م کال کې1824 په لومړی ځل په

وکارول شوه. حرارت  کې انګليسی او فرانسوی ژبو قاموسونو په کی دغه کلمه م کلونو تر مينځ 1867او 

 کالور وايي.کی ته په التيتی ژبه 

 

 

 اوبو جامدو او بخار اوبو، مايع د چې پړاوونه ازادولو د او اخيستلو انرژۍ د تودوخې د او پړاو سيستم د بدلولو د اوبو د: شکل الف ۲-۱

 .کېږي محاسبه کې( ګرام کيلو يوه په جيول -کيلو په)  منځ تر



 

 (.کالوري په:  ) شکل  ب ۲-۱

 

   ولونه: بو دو . د ځمکی د اذ

مونږ تازه اوبه ورسيږي. ټولوته بايد نباتات او يا حيوانات اوبو ته اړتيا لري. په ځمکه ميشت ټول ژوي 

ځان پوه کړو او  الندې وي،چې د ځمکې پر مخ يا بايد د اوبو په ټولو ډولونو لکه جامد، مايع او يا غاز

 اندازه يی کړو.

په سلو کی يی تازه يا د څښلو اوبه  ½ 2د نړۍ د اوبو ډيره برخه په مالګينو سمندرونو کی ده او يواځی 

 شکل شتون په يخ کی د په سلو کی د نړۍ په )طبيعی( يخچالونو يا ګليشيرونو 69دي.  ددغه لږو اوبو 

 ونوراو يی د ځمکی الندی د کاڼو،  30مال وړ نه وي. پاتی په سلو کی د استع لري او تر څو ويلی نه شي

 چی يواځی  په سلو کی ده زيرمه شوی دي. نو دا په دی معنا کی  خاليګاه يا منفذونوپه نځ ترسبی مواد ترم

فيصد  1که چيرته دغه  ذخيره شوي دي. جهيلونو کېيی د ځمکی په سر په سيندونو او لويو او کوچنيو يو 

د ځمکی الندی د يخ په شکل برخې   69فيصده تازه  اوبه وګڼو نو  ددی اوبو  په سلو کی  100د نړی اوبه 

يی په سلنه   ½ 2ر ،  يپه خاوره کی د نم په څيی  4،  په سلو کی جهيلونو يی په 21 په سلو کې کی دي،

دي.  ونو کی د ځمکی د سطحی په سرپه سلو کی يی په سيند ½ جبه زار او نمجنو ځايونو کی او يواځی 

اوبو  وغه لږدهم پهو  په شان خلکد کستان او پاکستان خلک لکه د نورو سيمو همدغه راز د افغانستان، تاج



په سيمه کی اوبو ته چی په داسی حال کی  هم په سلو کی جوړوی اتکا کوي هغه ½چی د ټولو اوبو يواځی 

 ورځ زياتيږي. ههرويديځه  اسيا کې په تېره بيا په مرکزي او جنوب ل اړتيا 

(.۱۹۹۳ شيکلومانوف)  وېش داوبو دنړۍ مخې له قعيت مو طبيعي د: شکل ۳-۱

(کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما لومړی کړې زده د څخه واټن ليرې له

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm1-pashto-questions.pdf



