
افغانستان ــــ تاجکستان ـــــ پاکستان

دسرحدی اوبو ورکشاپ

ماډیول پنځلسمزده کړی له لېرې واټن څخه د 

د افغانستان د ځمکې الندې اوبو مسآله 14

 خټه ، چې هلته ترسبه په هغه ځای کې رامنځته کیږيبد ځمکې الندې او ( اتmud )  کلیclay  

 shale sands( لکه ) sedimentaryاتي ډبرې ) ترسب growlل جغ  sandی شګ siltسلټ 

tone conglomerate lcmestoneموجود وي ). 

 خاورې د ښیي زونونه بېالبېل لري نه فشار چې چې تصویر سطحې غېرمحدودې د اوبو د اوبو الندې دځمکې:  ۱،۱۵شکل 

 .وي شوي اشباع او ډکې خالیګاوې هلته چې کوي، نفوذ ته سطحې اوبو د ښکنه اوبه باران د چې بل لنده برخې پاسنۍ د



 

 zone) زون اخیستنې هوا د یې برخه پاسنۍ چې تصویر لري نه فشار چې سطحې دغېرمحدودې اوبو الندې ځمکې د:  ۲،۱۵شکل 

at aeration  )زون اشباع د یې برخه وروستنۍ او (zone at saturating  )موقعیت الندې څخه سطحې له اوبو د چې کیږي، ګڼل 

 .لري

 ( اوبه په کوچنیو تشو ځایونو کېopen spaces او په داسې ډبرو کې چې اوبه په کې نفوذ )

 .وایي proro sidyیا  poresچې هغې ته  ،انې مسامات موجود ويوکړي، ی

 

 
 



 
 

 



 نفوذ د او راټولوي اوبه کې ځای هغه په الندې ځمګې د چې ده، خالیګاه هغه  Porosity منفذوبه:  ا، ب، ج، د ۳،۱۵شکل 

 د اوبو د ځمکې د. شته ترمنځ   pore space مساماتو د او ځایونو تشو د چې وایې، اړیکوته هغه  Premeabity توان

 لري منفذونه او مسامات تړلي سره بل یوله ځمکه ډول دا ځکه. دی جغل او شګې ځای ښه خورا لپاره  aguiters اکویفایر

. 

 . لري جریان کې منفذونو او مساماتو تړلي په اوبه الندې ځمکې :د ۴،۱۵شکل 



 
 نوسان پورته او ښکته ترمنځ موسم وچ او موسم لوند د الف تصویرونوکې دوه په سطحه اوبو الندې ځمکې : د۵،۱۵ شکل

 . کیږې ښکته اوبه الندې ځمکې د  کې وخت دې په وچېږي کې موسم وچ په ده، نه ژوره چې څاه هغه ښي

 

  ( که چیرې په ډبرو کې مسامات  او منفذونهpore spaces یو له بل سره )د  نو ،ښتي وين

  چې دې ته د نفوذ کولو او ننوتلو توان  ،ځمکې الندې اوبه په کې حرکت کوالی شي

(permeability. وایي ) 

 



 
 پاس څخه ټولو له راوړي ته الس جریان اساسي اوبو د ځمکې د چې جریان هغه اوبو د تصویرونه درې : ۶،۱۵ شکل

 جریان وچ د:  ب او لري جریان کې په اوبه څخه سیند له کې ځمکه په چې کله راوړي السته جریان اوبو د: الف تصویر،

 . کړي پیدا جریان اوبه پخوانۍ باران د ته سیمې دې ښایي او کړي راپورته سطح اوبو د چې ښایې بستر

 

 امات او منفذونه ولري ، ګڼل کیږي خوچې زیات مس، خټې او رس خاوره ډبرې ،اتهغه ترسب 

 .ې د ځمکې الندې اوبه جوړې نه کړيایي چ، ښنفوذ او ننوتلو توان یې کم وي که چیرې د

 ننوتلو توان یې  ونه ولري او د اوبو دهغه ترسبات او مترسبه ډبرې چې زیات مسامات او منفذ

  acqeuigersخه دغه له اوبو ډک ل یا د چونې له ډبرو څ، عبارت دي له شګو جغزیات وي

 جوړوي . 

  کلکی بلورې ډبرېcrystalline rocks  یت په غرونوکی چې زیاتې اوبه برابروي ګران لکه

(grani te  ښایي د سوریو په درزونو کي اوبه نیسي ) چې هغې تهjoints  . وایي 

 



 
 په لري نه فشار چې ،( unconfined) غېرمحدودی چینې اوبو د او څرنګوالي د اوبو د دسطحی اوبو د: ۷،۱۵ شکل

 ډبرو شوي ماتې او شکستګۍ په ډبرو رسوبي د کې ساحه ټیټه په او دي کې(  shale) ډبرو په رس د او ډبرو شګلنو پاسنۍ

 . کیږي لیدل کې

 

 
 لري نه فشار چې ،( unconfined)غیرمحدودیت چینو د اوبو د او څرنګوالي د اوبو د سطحی د اوبو د:  ۸،۱۵شکل 

 . کې غارونو په ډبرو د چونې د ب او کې ګرانیت ډبرولکه شویو بلورماتو: الف. موجودیت

 



 اوبه  ید ځمکې الندuncontined no pressure  چې په  سطحی په اوبو پورې، یا داوبو د

aquifers  دې ځمکه د څاه په وهلو یا برمه کولو سره ټاکل کیدای شي او اوبه د کې دي په الن

 .خاورې په زراتو کې موجودې وي

 

 
)  کولو احیاء بیا د چې لري، نه فشار یانې(  unconfined)محدود چې(  artesian water) اوبو ارتیزین په:  ۹،۱۵شکل 

recharge zone  )ته څاه چې کوي، نفوذ خواته ښکته اوبه ځمکې د او کیږي لیدل کې اړخ ښي چې دی، کې غرونو په 

 او کیږي راپورته لور په  potentiometric surtace د کې څاه په اوبه. دی شوی ښودل  او: ج ب، ،: الف په ، راشي

 . وکړي جریان ته بېرون ځمکې د ښایي

 

  فشار له مخې په څاه کې راپورته کیږي او په ځمکه کي د د ځمکې الندې هغه اوبه چې د 

artesian  رې واټن کې په ساحه په یوه لې کولو احیا هغی منبع یا د ي او دپه توگه جریان کو

 ې.کې د غرونو

 

 
 artesian water) اوبه ارتیزین ښایې څرنګوالی ډوله څلور  اوبو ژورو الندې ځمکې د کې افغانستان په:  ۱۰،۱۵شکل 

 .کړي تولید( 

 



 ستم د اوبو د یریز د اوبو د سطحې ته رسیږی. د اوبو لګولو دغه سنوی کاپه افغانستان عنع

 .نه وری منځهله اسنۍ سره یو ځای کیږي او ځمکی الندې اوبو له پسطحې 

 

 
 چې ،( unconfined)غېرمحدوده پاسنۍ په چې اوبه هغه سطحې د اوبو د چې رسمول، کاریز لګولو اوبو د:  ۱۱شکل 

 د ته سطحې ځمکې د بیرون بیا او کوي قطع سطح اوبو د تونل الندې ځمکې د چې استعمالوي، دي، کې برخه لري نه فشار

 .انتقالیږي لپاره اخېستنې ګټې د خلکو

 

 
: د کاریز د سطحې د راسپړلو تصویر ځکه چې ځینې پټ شوي او ډک شوي دي. د هغې المل دادی چې د  ۱۲،۱۵شکل 

 ځمکې الندې تونل راغورځیدلی دی، نو د هغې تر څنګه باید بل تونل وکنیدل شي .

 



  و له املهالندې اوبو زیات پمپ کولځمکی برښنا او دیزل پمپ سره د ouer _ pumping   د

 .ه وچ شياوباوبو سطح ټیټږی او ددې سبب ګرڅی چې زیات 

  د اوبو د وچیدو عامل ګرزی. هم( خشکسالی) تغییر اقلیمد 

 عمومي ډول سوچه او تازه اوبه  څخه چې پهواورې  د ځمکی الندې زیاتره اوبه له باران او د

انسان په واسطه د څاه په شا و د مالګه د باد په واسطه ور الوتي وي یا ککړتیا  هکه زیات ، خووي

یا د ککړتیا د نورو منابعو په واسطه لکه تشناب، فضله موادو یا   کې رامنځته شوې وي، خوا 

 ږي .حیواناتو په اضاقي مواد ککړې شي، نو اوبه فاسدې

 

 
 ککړتیا د اوبو د کې سیند په زباله او کثافت چې کیږي، لیدل وي مېک اوبه سیند د کابل د چې وخت هغه:  ۱۳،۱۵شکل 

 الندې ځمکې د الندې له بستر د سیند د اوبه شوې ککړې او ده منابع عمده ناروغۍ د اوبه ناولې ډول دغه. ګرځي سبب

 .ککړوي هم اوبه الندې ځمکې د او داخلیږي ته اوبو

 



 
 هلته چې پریمینځي، کې(  open sewer ditch)  ویالو په اوبو ککړو د سبزیجات کی کابل په هلکان:  ۱۴،۱۵شکل 

 .خپروي ناروغې او کېږي اچول سبزیجاتو په اوبه ککړې

 

 
 په سطحه اوبو د لري، نه فشار او(  unconfined) چې اوبه سطحې د اوبو د زباله ښار د چې رسم هغه:  ۱۵،۱۵شکل 

 .کېږي ښودل ککړوي، ډول څه

 



 
 .ښیي ډولونه بېالبېل ککړتیا د اوبو الندې ځمکې د نقطه تقاطع اوبو الندې ځمکې د کې هرات په:  ۱۶،۱۵شکل 

 

 
 .ککړوي اوبه سطحې د اوبو د او ځي ته سطحې اوبو د ښکته تویېدل تیلو د پرمخ ځمکې د کې شبرغان په:  ۱۷،۱۵شکل 

 



 
 : تیل په شبرغان کې د ځمکې الندې اوبه ککړوي.۱۸،۱۵شکل 

 

 او نور (  هرات بامیان، سیستان، اباد، جالل کابل،) حوزو رسوبي لوی ټولو تر د کې افغانستان په

 ابو سره یو ځای دی، ډک کیږی.چی له یو مقدار  شګو او خاورو شګلنوله 

 کې ناریه ګرانیت او متحوله ګنیز او داسې نورې بلوري کرستلي په افغانستان د هندوکش په غره )

تر په برمه کولو درزونو او سوریو کې اوبه نیسي، له دې څخه اوبه د ډبرې د بسپه ډبرې یوازې 

رې کمې اوبه الس ډې  سره اوبه الس ته راتالی شي . چې په لوړه بیه تمامیږي . په دې ساحه کې

ادي کې بهېږی اوبه و سیالبي میدان کې چې په غرنۍ ارسیند په او چې څاه  د ،ته راتالی شي

 .الس ته راوړی

 ېمانه د پمپ پواسطه ډبرې راوښکل شي او هغه په وچه ره په چیرې د ځمکې الندې اوبه په ډېک

په دې  ،ږيپه نوم ګڼل کې ( mining )تلو راویس . دغه د کان دساحه کې بېرته احیاء نه شي

  cone at depression ي او د ځمکې الندې د اوبو سطحهه ټېټږصورت کې د اوبو سطح

 .جوړوي



  بیا احیاد کولrecharge چې هغه وچه مکې الندې اوبو بیا احیاء کول: په هغه ځایونو کې د ځ ،

به هغې حوزې ته چې اوبه احیاء کوي او په مصنوعي او ساحه وي. په دې صورت کې د سیالب

 هه ځمکې کې ننوځي او د اوبو سطحشوي دي انتقالوي. په دې صورت کې اوبه پ توګه جوړ

 لوړوي .

  یمو کې له افغانستان څخه بهر د ځمکې الندې اوبه له اندازې ینو سرحدي سانستان په ځد افغ

الندې  . په پای کې د ځمکېڅخه زیا تې پمپېږي. په دې صورت کې د اوبو سطحه ښکته کېږي

 .اوبه له افغانستان څخه بهر  بل هېواد ته جریان مومي

 

 
 .ترسیم حوزې اوبو الندې د ځمکې د کابل د:  ۱۹،۱۵شکل 

 



 

: د کابل په حوزه کې د اوبو د منابعو نقشه د ځمکې الندې اوبه په مستقیم ډول د کابل د ښار الندې دي )جنوب او د  ۲۰،۱۵شکل 

نقشې نصواري برخه( الندي خواته راښکل شوې ده او زیاته برخه یې ککړه شوې ده. د کابل شمال ته د ځمکې الندې اوبه ډېرې 

 زه دي.پورته دي او ډېرې تا

 

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

 

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

