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 آبیاری دریاهای پنج و دریای آمو. برق و۱۳

 به باید آن  ، بنابرمتفاوت استسالهای بارانی و خشک  در امو تم دریاهای پنج وسیس معلومات

 دارد. دن آن وجودیالبته امکان تعمیم بخش .مورد قضاوت شود این دقت در

 

 
 و چپ دست در افغانستان شود می خارج پامیر کوهای از که پنج دریایی جریان تصویر غرب سوی به:  ۱،۱۳ شکل

 .دارد موقعیت ان راست دست در تاجکستان

 

 رولوجیکی را از قبیل یدهااکثریت فعالیتهای  تا تاس دهانستان و تاجکستان پیشنهاد شبه افغ

باهم  را مراقبت پوشش برف و مراقبت یخچالها هایدرولوجیکی،جی جمع اوری داتای میتودولو

 .سازندشریک 



  ،در  و از جمله یکی از بزرگترین دریاها به حساب میروددریای امو در اسیای مرکزی

 از ان استفاده مشترک دارند شورشش ک بیشتر است و کابل دارای طول ، بعد از دریایافغانستان

 .ترکمنستان و ازبکستان( زستان ، تاجکستان ،غیافغانستان ، قزاقستان ، قر)

 و در افغانستان از جهیل زرقول دهلیز واخان سرچشمه  شتهریای پامیر به سوی غرب جریان داد

سرحد  می شود. این دریا جاواخان یک، برای اینکه دریای پنج راتشکیل دهد، به دریای یردگمی 

 را با تاجکستان تشکیل می دهد. ، افغانستانوالیت بدخشان

 ۶۰۰ و دریای  شدهای پنج یکی دری ادریای وخش به حیث معاون ب ،تر بعد تر در غربکیلو م

 از می شود.آمو اغ

 دریاهای کوکچه و کندز اند.  ،نین عمدهواز طرف افغانستان معا 

  کیلو متر مکعب است، که درسال  ۷۹ ، از هر منبع که باشد در سالآمومجموع آب دریای

بحیره ارال یا جهیل ارال که چهارمین  از آب آن در ابیاری استفاده شود، م ، قبل از انکه ۱۹۶۰

 .را در شرایط بهتر قرار داده بودجهان است  گجهیل بزر

  تحت سوال قرار داده است  را ت و موجودیت آناشگذبعد از ان سطح اب جهیل ارال روبه کاهش

 نجات یافته نتواند.شاید و 

 

 
 دریا. امو و دریا سیر فرعی حوزه و ارال جهیل بزرگ حوزه: ۲،۱۳ شکل

 



 
 .ارال جهیل آب کاهش نقشه:  ۳،۱۳ شکل

 

 
 ارال. جهیل نزولی سیر میالدی ۲۰۱۴ـ۱۹۸۹ از مصنوعی قمری تصاویر: ۴،۱۳شکل 

 



 
 تاجکستان. و افغانستان در ان معاونین و امو دریایی حوزه:  ۵،۱۳شکل 

 
 اب. در اب نسبی حجم:  ۴،۱۳ شکل

 



 یک شش کشور  اینبسیاری ی و بعد از آن، برای وشور ت دریای پنج و آمو در وقت اقتدارمدیری

ر سرحدی دریای گ، افغانستان از طرف کشورهای دیم۱۹۹۱سال  بعد از و فاجعه محسوب شده

 .ه استرفته شدگبه کلی فراموش و نادیده  ،آمو

 

 
 ان تاثیر و مرکزی اسیایی در اب مدیریت وضع :۷،۱۳ شکل

 

 دریای آمو  مکعب آب از تاجکستان بهمیلیارد مترمکعب یا کیلومتر ۴۹،۶کل اوسط ساالنه به ش

یا و  کیلو متر مکعب ۱۷ .را تشکیل میدهدمجموع جریان آب دریای آمو  ٪۶۶یکجا می شود که 

 از افغانستان به دریای امو میریزد. ان ٪۲۳از مجموع آب دریای آمو 

 کیلو متر مکعب  ۲۴د شای ،در سالهای بارانی در افغانستان آبی که از افغانستان به آمو میریزد

 کیلومتر مکعب کاهش می یابد. ۱۴به  مقدارالکن درسالهای خشکسالی این ، باشد

  درسال  ب آنرامکع کیلو متر ۹م افغانستان حق داشت که از آب دریای آمو ۱۹۴۶در سالهای

. این قرارداد تا حال به حال ه بودد. این قرارداد با اتحاد شوروی امضا شدمورد استفاده قرار ده

 خود باقیست ، الکن تا اندازه زیاد افغانستان از آن مستفید نه شده است. 

  ادرمکعب را کردند، الکن اتحکیلومت ۹ی آب افغانستان از اتحاد شوروی تقاضام ۱۹۷۷در سال 

 ند.اده کیلومترمکعب موافقه کر ۶به آب  جماهیر شوروی تنها

  کیلومترمکعب آب دریای آمو به  ۶۱.۵،  ۵۴۴م بر اساس پروتوکول شماره ۱۹۸۷درسال

 ۲،۱ان ننها از شد و افغانست داده یصو قزاقستان تخص ،بکستان، ترکمنستانتاجکستان، از



ر این مورد دافغانستان  متاسفانه بعد از آن با ه میتواند.دریای آمو مستفید شد کیلومترمکعب آب

 . گرفتمشورت صورت ن

 شود قرار ذیل اند :  د استفاده میمقداری آبیکه از دریای آمو 

 کیلو متر مکعب  40 – 26بکستان از زا            

 کیلو متر مکعب  28 – 23نستان ترکم            

 عب کیلو متر مک 8.5 – 7.5تاجکستان             

 کیلو متر مکعب  5افغانستان             

 کیلو متر مکعب  0.5 – 0.1قرغزسیتان             

 اونین دریاهای پنج و آمو را که مع بند 8 االی دریا های کوکچه و کندزافغانستان پالن دارد که ب

 .لید برق و ابیاری استفاده کندیس کند و از آب اضافی در تواند تاس

  ر جریان بند را که بین هردو کشو 10الی دریا پنج اد که بندو پالن دار تاجکستان هرافغانستان و

 .کنددارد احداث 

 

 
 تاجکستان. و افغانستان بین پنج دریای جدید پل: ۸،۱۳ شکل

 

 به طرف  اهتکاالت دریا نتیجهاست. در  یی پنج و آمو اهتکال مناطق ساحلمشکالت عمده دریاها

مناطق  خاطر محافظت که به .تخریب کرده است بیشتر افغانستان راجنوب پیش امده و خاک 

 مصارف که افغانستان توان استضرورت  ( یا دیوار سنګ scramp metalاهن کهنه ) ساحلی

 .درا ندارآن

 



 
 افتاده کار از زره توسط که گرفته صورت تالش ازبکستان، و افغانستان بین امو دریایی باالی دوستی پل:  ۹،۱۳ شکل

 .کند محافظت را افغانستان ساحل شوروی،

 

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) دهمسیزسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm13-dari-questions.pdf

