
 

پاکستان –تاجکستان  -افغانستان    

 ورکشاپ آب  سرحدی

 اموزش از راه دور

 هژدهممادیول 

 موجودی یخچال ها 

  منجمد( موجودی یخچال نقشه برداری و اندازه گیری از همه یخچال های طبیعیH2O در کوه )

 های یک کشور است.

 

برفباری در کوهها قسمًا آب میشود بعدًا کرستل می شود. اول به دانه های برف بعدًا به ذرات یخ و بعد از : ۱۸ ،۱شکل 

 سال به یخ یخچال تبدیل میشوند. ۷تا  ۵گذشت 

 



 

یخچال ها در ساحات بلند کوها جمع می شوند و بعدا لول میخورد و به سوی مناطق کم ارتفاع جریان می کند،  ۱۸ ،۲شکل 

 در همین زون کم ارتفاع ساییده شده آب می شود.

 

 ارتفاع بعضی کوهها زیاد  ا، زیر استمشکل اندازه کردن یخچالها کاری  نقشه کردن و در کوهها

 تهدیدات متفاوت را متوجه میسازند.  بوده و پستی و بلندی کوهها

 

 

( تبدل claveیخجالها به سوی جهیل  ها جریان میکند و در همین جای یخ ها توته، توته شده به یخرود ): ۱۸ ،۳شکل 

 میشود.



 

  دوباره  ابعدیخهای یخچالهای ذخایر آب منجمد است که  زیرا  ؟ران هستیمگن این کارچرا در باره

  .بسیار مهم است ءً بنا بودهقابل استفاده  می شود آب وبه آب مایع تبدیل

 

 

یخچال را نشان میدهد. دریاهای  ۱۰نقشه یخچالهای افغانستان در سه زون بزرگ در این نقشه هر نقطه سبز  ۱۸ ،۴شکل 

 که در حوزه بسته جریان دارد در این صورت دریاهای این حوزه در بحر نمیریزد.

 

این یخچال ها بعد از آن  بسیار خورد   ۱۹۷۸یخچال فوالدی در جوار والیت بامیان در کوه بابا در سال :  ۱۸ ،۵شکل 

 شده است.



 

 

میالدی گرقته شده است، ساخته شده  ۱۹۶۰نقشه یخچال های فوالدی از تصویر هوا یی که در دهه سالهای :  ۱۸ ،۶شکل 

بزرگ بوده، نقشه دست چپ توسط دیپارتمنت وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا و است. در همان وقت یخچال ها بسیار 

 نقشه دست راست توسط نظامیان اتحاد جماهیرشوروی ساخته شده اند.

 

تصویر قمر مصنوعی یخچال فوالدی کاهش حجم اندازه یخچال را نشان می دهد. اندازه دست چپ عکس :  ۱۸ ،۷شکل 

 میالدی را نشان میدهد. ۲۰۰۳میالدی و در دست راست عکس اکتوبر  ۱۹۷۳یخچال  اگست سال 



 

 

 ۱۹۶۰نقشه میرسمیر کوه هندوکش که در جوار دریایی پنچشیر موقعیت دارد. این یخچال اوایل دهه های :  ۱۸ ،۸شکل 

 میالدی نشان داده شده است.

 

 

میالدی تو سط کوهنونوردان برتانوی ساخته شده  ۱۹۶۵نقشه یخچال کوه میرسمیر که بار اول در سال :  ۱۸ ،۹شکل : 

( تاسیس کرده و نقشه همین کمپ Yakhchal - Gharbیخچال غرب )   ۱۳است. کوهنوردان کمپ خود را  باالدی شماره 

 را به جزئیات ساختند.

 



 

میالدی ساخته شده بود، به سمت غرب یک باریکه نازک  ۱۹۶۵غرب که در سال  ۱۳نقشه یخچال نمره : ۱۸ ،۱۰شکل 

سال گذشته تغیر نموده است، این یخچال به دو بخش تقیشم شده است زیرا که یخچال  ۵۰را نشان می دهد، این یخچال در 

 بیسیار زیاد آب شده است.

 

توسط تیر  ۱۳ل شماره ( را نشان می دهد، یخچاASTERمیالدی تصویر قمر مصنوعی ) ۲۰۰۶در سال  ۱۸ ،۱۱شکل 

 آبی نشان داده شده است. که به طرف پایین ضایع و آب شده است و بستر احجار زیر یخچال را اشکار ساخته است.



 

 و مشاهده برای نقشه کشی یخچالها میتودولوژی  بهترین مصنوعیقمر  یر تصویرتفسیر و تعب

جریان سفلی آب در سالهای اینده وب شده را در ذ این تغیر کاهش مقدار آب .ات استتغیر کردن

 تخمین میکند.

 ای ماهواره تصاویر ASTER است، طبیعی های یخچال تفسیر برای موجود تصاویر بهترین 

زون تغیر بالنس  چگونگی موضوع مهم آنست که .دارد وجود نیز دیگر متعدد انواع اما

Accumulation Zone جمع شده  یا برف ( و زون ضایعاتWastage Zone ) یا برف

 .را ببینیمآب شده 

 

 

میالدی گرقته شده  ۲۰۰۶( در سال ASTERتصویر که در جنوب دیده می شود توسط قمر مصنوعی): ۱۲،۱۸شکل 

است. کمپیوتر توپوگرافی کوه میر سمیر که در آن یخچال غرب پیشروی تصویر دیده می شود تیر دست چپ نشان می دهد 

 وقتی اشکار گردید، که یخچال آب شده و به دو بخش تقسیم شد. New Rib of Rockکه 

 



 برف  هخط ساالن(Annual Snow line) یا خط تعادل،  (Equilibrium Line)زون بالنس 

  .است بین مقدار تجمع برف و مقدار ضایعات برف

  جنوبی در افغانستان و  افغانستان توسط مرکز منطقوی آسیایموجودی یخچالهای کوههای

 Drs Michel P. bishop and Johknپاکستان انجام شده است. این موجودی تحت رهنمای 

F. Shroder   اوماهای نبراسکا از فضا  نمیالدی توسط پوهنتو ۲۰۱۴و  ۲۰۰۰در سالهای

( که Global Land Ice Measurements from Spaceیری جهانی )گتوسط اندازه 

 است. ( است، به پایه اکمال رسیده GLIMSمخفف آن )

  گداتآبیس یخچال( لیمسGLIMS) و کشور های همجوار در مرکز ملی داتای  برای افغانستان

 :یت آن قرار ذیل  استموجود است. ، که ساو در پوهنتون کلورادو برف و یخ 

>  https://nsidc.org/about < 

 وار ، الکن تنها یک تعداد محدود یخچالهای در جسال قبل نقشه شده است ۵۰ها یخچالفغانستان ادر

که در  گبا در جنوب والیت پنجشیر در میر سمیر در هندوکش و در پامیر بزرابامیان در کوه ب

  .ه شده استنقش ز واخان است به جزئیاتدهلی

 

 

موقعیت سلسله بزرگ پامیر در دهلیر واخان، دورترین نقطه در شمال شرق افغانستان است. که در انجا  ۱۸ ،۱۳شکل 

 به جزئیات مطالعه و نقشه شده است. ۲۰۰۳و  ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۵یخچالها در سالهای 

https://nsidc.org/about


  ًبنا بر تسد شده ارار خویآب شده و اندازه ان بس هان یخچالچنین معلوم می شود که تمام ای فعال ،

  .وده استماضافه ن یمشکالت خشکسال به وش یافته کاه در جریان سفلی آب هاآب یخچال آن

 

 

میالدی، قسمیکه بود، نشان داده شده  ۲۰۰۳( یخچال پامیر واخان سال ASTERتصویر قمر مصنوعی ):  ۱۸ ،۱۴شکل 

 است.

 



 

یخچالهای دهلیز واخان پامیر در گراف نشان داده شده است، که آب می شود و همه ساله به شکل اوسط : ۱۸ ،۱۵شکل 

 متر عقب میرود. ۱۴، ۸۸
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 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) هژدهمسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm18-dari-questions.pdf

