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 زیرزمینی افغانستان  آبمساله  . ۱۶

 دنترسب کن جغل و سنگها ،ریگ ،لتیس ،کلی ،کیل می شود که گلزیرزمینی در جای تش آب. 

 .می باشدمرات ونه و کانگلوچسنگ   shale sandاز  اند عبارت همثالهای سنگهای مترسب

 

 

 رطوبت است شده داده نشان مختلف های زون ان در و( ندارد فشار که آبی) نیست محدود که زیرزمینی آب تصویر. ۱ شکل

 .شوند اشباع و ساخته پر  را خالیگاه که کند می نفوذ ان در یا و انتقال زیرزمینی آبهای به را باران آب که خاک باالی قسمت

 



 
 گرفتن هوا زون آن باالی قسمت که(  ندارد فشار که آبی)  محدود غیر که زیرزمینی آبهای تصویر: ۲،۱۵ شکل

(Aeration )اشباع زون ان پاینی قسمت و (Zone of Saturation )دارد موقعیت آب سطح زیر که شود می پنداشته. 

 

 این سنگها که نفوذ میکندات موجود باشد مسامدر ان ورد و در سنگهایی که اهای خگآب در خالی 

 .شودیاد می porosityیا   poresبه نام 

 



 
  

 
 



 
 

 
 

 
 نفوذ توان و کند می جمع ان در را زیرزمینی آب که شود می گفته ۀخالیگا به( Porosity) منفذ: ۳،۱۵ شکل

(Permeability )مسامات و خالیگا بین که شود می گفته ارتباط به (Pore Space )اکویفایر جای بهترین. است موجود 

 .کند می وصل دیگری با یکی را ها منفذ و مسامات  زمین نوع این زیراکه است جغل و ریگ

 



 

 .دارد جریان اند متصل یگری د با یکی که ها ومنفذ مسامات در زیرزمینی های آب: ۴ شکل

 

 

 را خشک فصل: ب ، مرطوب فصل بین را  نوسان که الف:  است شده داده نشان  تصویر دو  در زیرزمینی آب سطح: ۵،۱۵ شکل

 .دهد می نشان



 

 ن آب آن در آ ربا د بننگر وصل باشیدموجود باشد ویکی به  ذات و منفمسام رجاحاگر در ا

 .یاد می شود  permeabilityد که به نام توان نفوذ کردن یا نحرکت کرده میتوان

 

 

 که جایی ، دهد می دست از را آب(  الف)  تصویر باالترین. میدهد نشان را زیرزمنیی آب جریان که تصویر سه:  ۶،۱۵ شکل

 شاید قبلی باران آب که زیرا. باشد کرده صعود شاید آن آب جریان خشک بستر( : ب) و کند می جریان زیرزمین به دریا از آب

 .باشد کرده نفوذ آن در

 

  ر توان گالکن ا ،یاد داشته که مسامات و منفذهای ز است ل والی و خاک رسگاحجار ترسباتی

  .ه نتواننداددزیرزمینی را تشکیل  آبنفوذ ان کم باشد شاید 



 در ان  آبو توان داخل شدن  دهویاد بای زو منفذه ترسبات و احجار مترسبه که دارای مسامات

آب را لو از مم سفره های این ترسبات .چونههای  گجغل یا سن ،گرت است از ریزیاد باشد عبا

  .بیشتر می دهد آبکه  دادهکیل شت

 کرستلی  رجاحا(crystalline )آب را در  ا، ت در کوهیگران ،دنزآب بیشتر را فراهم می سا

 . یاد میشود jaints درزها و منفذها جمع می کند که به نام ،اتممسا

 

 

 و(  Shale) رس احجار و ریگی احجار باالی قسمت اب چشمه و(  ندارد فشار)  است غیرمحدود آب، سطح آب:  ۷،۱۵ شکل

 .میشود دیده رسوبی شکسته احجار پایین قسمت در

 



 
 قبیل از کرستلی احجار شکستن: الف( ندارد فشار که)  محدود غیر های چشمه آب و آب سطح آب، چگونگی: ۸،۱۵ شکل

 .چونه سنگ های مغاره: ب و گرانیت

 

 چاه  آب توسط حفرطح س فشار اند  دریعنی ساحه که فاقد  محصور نشده نی کهییرزمآبهای ز

 .آب در بین ذرات خاک موجود استجایی که  ،تثبیت شده میتواند

 

 



 به که است، کوهستانی های زون در آن احیاء ساحه که ،(اند فشار دارای)  است محدود که ارتیزین آبهای در:  ۹،۱۵ شکل

 در اب. د  و ج ب، الف،. برسد چاه به که کند، می نفوذ پایین طرف به زیرزمینی آب و شود می دیده راست طرف

 .کند می جریان زمین سطح در و کند می صعود  Potentiometric Surfaceچاه

 

 در آید و می زیرزمینی که در نتیجه فشار در چاه باال آب ( سطح زمین به شکلArtesian )

 .دورتر در کوهها قرار دارند منطقه احیاء  کردن آن در یک یا ساحه  که منبع ، جریان می کند

 

 

 .کند می تولید را ارتیزین آب که است، قسم چهار عمیق زمینی زیر آب افغانستان در: ۱۰،۱۵ شکل

 را به سطح  یاری خود آب ،ستممی رسد. این نوع سی نوی به سطح آبنعدر افغانستان کاریز ع

 بین نمیبرد. زیر زمین از مقدار زیاد اب را ازو  هرساند باالی آب

 

 



 که. کند می استفاده( فشار بدون)  محدود غیر آب سطح آب باالی قسمت از تنها که آبیاری، کاریز کردن رسم:  ۱۱،۱۵ شکل

 .کند می جریان مردم استفاده جهت زمین سطح به بیرون وبعدا   کند می قطع را زیرزمینی آب سطح تونل

 

 

 شده پر و مسدود کاریزها بعضی که زیرا کاریز، سطح از خاک برداشتن یا کاریز زمین سطح گشودن تصویر: ۱۲،۱۵ شکل

 .شود کشیده آن کنار در نو تونل باید کرده، نشست زمین زیر تونل که است این آن عوامل و است

 

  واند اب را پایین کشیده و پ ها میتمپبیش از حد ابهای زیر زمینی توسط برق و دیزل پمپ کردن

 شود.شک شدن اب باعث خ

 .تغییر اقلیم ) خشکسالی( هم باعث می شود که سطح آب نزول کند و چاه خشک شود 

  رگاخالص وتازه میباشد، اما  که عموما   بوجود میاید باران وبرف در اثرزمینی زیر آباکثریت 

یا توسط الودگی از منابع  شودالوده  مردم توسط گرا یا کند به منطقه انتقالبیشتر  یبادها نمک

 آبن ا بر آن، بهرا ملوث ساخت آبمواد فضله یا مواد اضافی حیوانات  ب،دیگر از قبیل اب تشنا

 .فاسد می شود

 



 

 این. میگردد گی الوده باعث دریا  در زباله و کثافت که شود، می دیده بود، کم کابل دریای که وقتی تصویر در: ۱۳،۱۵ شکل

 الوده را زمینی زیر وآب شود می داخل زیرزمینی آب به دریا، بستر زیر الوده، آب و میشود مریضی عمد منبع الوده آب

 .میسازد

 

 

 میشود انداخته سبزیجات باالی کثیف و الوده آب این شسته و میفروشند، کابل دریای الوده اب در را سبزیجات:  ۱۴،۱۵شکل

 .شود می امراض سرایت وباعث



 

 

 چگونگی الوده شدن منابع اب را نشان میدهد. کهرسمی : ۱۵،۱۵ شکل

 

 

 .میدهد نشان را زیرزمینی آب گی الوده مختلف انواع هرات، در زیرزمینی آب تقاطع نقطه: ۱۶،۱۵ شکل



 

 

 .میسازد  الوده را آب سطح آب و کند می نفوذ زیرزمینی آبهای به زمین، باالی تیل ریختن شبرغان در: ۱۷،۱۵ شکل

 

 

 کند می ملوث را زیرزمیین آبهای شبرغان در تیل:  ۱۸،۱۵ شکل



 

 جالل اباد، سیستان، بامیان، هرات و رسوبی ) حوزه کابلهای بزرکترین حوزه  در افغانستان ،

 ، پر میشوند.گ و جغل که دارای یک مقدار اب میباشدغیره( با ری

 واحجار دیگر کرستلی  در افغانستان در کوه هندوکش احجار ناریه گرانیت و احجار متحوله گنیز

به دست  آب به واسطه برمه کاری بستر آنرد که از آن یگمی آبزهای خود در سراخ ها و در

 ی هموار دریاها حفر شودبان سیآلمیز و قتی که چاه در مت گزاف تمام می شود،یمی آید، که به ق

 .ست امده میتواندبسیار کم به د آبساحه  باشد، دراینریا در وادی کوهستانی جریان داشته د و

 به نام دوباره احیاء نشود این  و دهکشیده ش پمپ به مقدار زیاد هسطاوزیرزمینی به  آبرگا

زیرزمینی فرو  آبو سطح  رفتهین یپا آباین صورت سطح  رد .می شودیاد تخراج معدن اس

 . دهدتشکیل می ( Land of Depression)رامخروطی ی گرفت

  احیا مجدد (Recharge: )  آبدرجای که ساحه خشک باشد در این صورت  آباحیاء کردن 

 عی ساخته شده باشد انتقال و رهنماییوصنرا احیاء می کند و به شکل م آببه حوزه که  بسیال

 برد.می را باال آبو سطح  کردهداخل زمین نفوذ  آبمی شود در این صورت 

 بیشتر را پمپ و بیرون  آبمعین  اندازه از در بعضی مناطق سرحدی افغانستان بیرون از سرحد

زیرزمینی از افغانستان  آبو در نتیجه  امدهن یزیرزمینی پای آبمی کشد در این صورت سطح 

 .ر جریان می کندگدی هایبه کشور یعنی بیرون از سرحدات افغانستان به

 

 

 .کابل زیرزمینی آب حوزه ترسیم: ۱۹،۱۵ شکل



  

  

 ورنگ  جنوبی بخش. )است کابل شهر زیر مستقیم شکل به زیرزمینی آب. آب منابع نقشه کابل حوزه در: ۲۰،۱۵ شکل

 آب کابل، شمال طرف به. است گردیده ملوث آن اعظم قسمت و شده کش پایین طرف به نصواری رنگ(. نقشه نصواری

 .است تازه بسیار و است باال بسیار زیرزمین

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) انزدهمپسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm15-dari-questions.pdf

