افغانستان ـ تاجکستان ـ پاکستان
د سرحدي اوبو ورکشاپ
له لېرې واټن څخه د زده کړې اتلسم ماډیول

د یخچالونو موجودي ( (Glacier inventory
 د یخچالونو موجودي د ټولو یخچالونو نقشه کولو او اندازه کولو ته ویل کیږي ،چې په غرونو کې
د یوه هېواد کنګل شوې اوبه اټکل کړي.

 ۱،۱۸شکل  :په غرونو کې د واورې ورښت قسما اوبه کېږي ،بیا یو له بله کرسټل کېږي ،لومړی د واورې په دانو
وروسته بیا د یخ په بڅرکو او بیا وروسته له  ۷-۵کالو پورې د یخچال پر یخ بدلېږي.

 ۲،۱۸شکل :یخچالونه د غرونو په لوړو ساحو کې یو ځای کېږي او بیا وروسته رغړي او ښکته د ټیټې ارتفاع پر لور
جریان مومي ،چې هماغلته په ټیټ زون کې سولېږي او اوبه کېږي.

 په غرونو کې د یخچالونو نقشه کول او اندازه کول ډېر مشکل کار دی ،ځکه چې لوړوالې یې
زیات دی او د لېرې پرتو غرونو لوړې او ژورې ،د بېالبېل ډول ګواښونو سره مخامخ دي.

 ۳،۱۸شکل  :یخچالونه ښکته لورته د جهیل په لور جریان مومی او په همدې ځای کې یخونه ټوټه ټوټه کیږي او یخرود
( )Calveکیږي.

 ولې د دې ډول کار اندیښنه لرو؟ ځکه چې د یخچالونو یخونه یا کنګلونه زیرمه شوې اوبه دي،
چې په وروسته وخت کې هغه وخت استمعالیږي ،چې جامد یخونه یا کنګلونه بیرته اوبه کیږي او
په مایع اوبو بدلیږي  ،نوځکه خورامهم دی.

 ۱۸ ،۴شکل  :په دریو لویو زونونو کې د افغانستان د یخچالونو نقشه ،چې په نقشه کی هره شنه نقطه  ۱۰یخچالونه ښیي،
هغه سیندونه چې تړلي حوزه  Endorheicحوزه کې جریان مومي او په دې صورت کې د دې حوزې سیندونه په سمندر
کې نه توییږي.

 ۱۸ ،۵شکل  :د بامیانو تر څنګ د بابا په غره کې فوالدي یخچال په  ۱۹۷۸میالدي کال کې دغه یخچالونه له هغې
وروسته اوس ډیر کوچني شوي دي.

 ۱۸ ،۶شکل  :د فوالدي یخچال نقشه د هوایي تصویر څخه چی د  ۱۹۶۰میالدی کلونو د لسیزې په پیل کې اخیستل شوی
وو  ،جوړه شوې ده .په هغه وخت کی یخچالونه ډېر لوی و .د کیڼې خوا نقشه د امریکا متحده ایالتونو د دفاع وزارت د
ډیپارټمنټ له خوا او په ښي اړخ کې د شوروي اتحاد د نظامیانو له خوا جوړه شوې وه.

 ۷،۱۸شکل  :د سپوږمکۍ تصویر د فوالدي یخچال د حجم او اندازې کمښت ښیي د کیڼ اړخ ته د  ۱۹۷۳د اګست او ښي
اړخ ته د  ۲۰۰۳میالدي کال د یخچال د اکتوبر عکس ښودل شوې دی .

 ۱۸ ،۸شکل  :د هندوکش د میرسمیر د غره د یخچال نقشه چی پنجشېر سیند ته نزدې ده  .دغه یخچال په  ۱۹۶۰میالدي
کال کی د لسیزې په لومړیوکی ښودل شوی دی.

 ۱۸، ۹شکل  :د میرسمیر د غره د شمالي اړخ د شاوخوا د یخچالونو نقشه چی لومړی په  ۱۹۶۵میالدي کال کې د برتانوي
کوهنورد له خوا اخیستل شوی وو د غرب ( )Yakhchaal- Gharbکوهنور دانو  ۱۳نمرې یخچال له پاسه خپل کمپ جوړ
کړ او د هغه کمپ نقشه یې په جزئیاتو جوړه کړه .

 ۱۸ ،۱۰شکل  :د  ۱۳شمارې د یخچالونو نقشه (دغرب یخچال ) په  ۱۹۶۵میالدي کال کې  ،چې د یخ باریکه پراختیا د
لویدیځ په لور ښي .دغه یخچال په تیرو پنځوسو کلونو کې سمالسي تغیر وکړ او دغه یخچال په دوه برخو ووېشل شو ،ځکه
چې یخچال ډېر زیات اوبه شوی و.

 ۱۸ ، ۱۱شکل  :د  ۲۰۰۶میالدي کال د  ASTERسپوږمکۍ تصویر ښیي ،چې  ۱۳شماره یخچال ( چې د آبې تیر په واسطه)
ښودل کیږي ،چې ښکته لورته څومره ضایع شوې دی او د یخچال د بستر ډبرې چې د هغې الندې وې راښکاره شوي دي.

 د سپوږمکۍ د تصویر تفسیر او تعبیر خورا زیات ښه میتودولوژي ده ،چې یخچالونه په منظم
ډول نقشه کړو .چې تغیر وګورو .دغه تغیر د اوبه شویو اوبو د مقدار کمښت د اوبو د جریان په
کوزنۍ برخه کې ،په راتلونکي کلونو کې اټکلوي.
 د  ASTERد سپوږمکۍ تصویر له ټولو څخه خورا ښه هغه تصویرونه دي چې د یخچال تغیر
لپاره الس ته راتالی شي .خو یو شمیر نور ډولونه هم شته دی ،دا خبره خورا مهمه ده ،چې د
بیالنس تغیر وګورو ،چې څومره واورې د واورې د جمع کیدو په زون ( Accumulation
 )Zoneکې جمع شوي دي او څومره د ضایعاتو په زون ( )Wastage Zoneکې اوبه شوي دي.

 ۱۸ ، ۱۲شکل  :هغه تصویر چې په جنوب کې ښکاري د  ASTERد سپوږمکۍ یه واسطه یه  ۲۰۰۶میالدي کال اخستل
شوی دی او د کمپیوتر په واسطه د میرسمیر د غره توپوګرافی چې په هغې کې  ۱۳شماره یخچال (غرب یخچال ) د
تصویر په مخکنۍ برخه ،لیدل کیږي .د کیڼ اړخ تیر ښیي چې ( )New Rib of Rockهغه وخت راڅرګند شول چې یخچال
اوبه شو اوبه روه برخو وویشل شو .

 د واوري کلنۍ کرښه ( )Land Snow lineیا د تعادل کرښه ( )Equilibrium Lineد بیالنس
زون دی چې د جمع کیدو لپاره څومره واوره راځي او څومره ضایعات بېرون ته ځي .په دې
ډول د جمع کیدو او ضایعاتو ترمنځ بیالنس اټکل کیږي .
 د افغانستان د غرونو د یخچالونو موجودي د جنوب لویدیځي آسیا د افغانستان او پاکستان د سیمه
ییز مرکز پواسطه چي ( )GLIMSنومیږي سرته ورسیده .دغه موجودي د ( Drs. Michel P.
 )Bishapاو ( )Jhon F. Shorderترالرښونې الندې د نبراسکا په پوهنتون کې چې په اوماها

کې دي د  ۲۰۰۰او  ۲۰۱۴میالدي کلونو ترمنځ له فضاء څخه د نړیوالې ځمکې د یخ د اندازه
ګیرۍ ( )Global Land Ice Measurements From Spaceچې مخفف یې ()GLIMSدی
سرته ورسیده.
 د ګلیمس ( )GLIMSد یخچال ډاتابیس د افغانستان لپاره ( Glacier Database for
 )Afghanistanاو د شاو خوا هېوادنو لپاره د واورې او د یخ د ډاتا په ملي مرکز کې شته دی.
( )NSIDC( )National Snow and Ice Data Centerد کولوراډو په یو پوهنتون کې چې
سایټ یې په الندې ډول دی :
University of Colorado, Boulder, CO, USA/ https://
 په ټول افغانستان کې  ۵۰کاله مخکې یخچالونه نقشه شوي دي .خو یوازې یو څو یخچالونه د
بامیانو ترڅنګه د بابا په غره کې ،په میرسیمر کې چې پنجشیر په جنوب کې دی ،یه هندوکش او
په لوی پامیر کې چې د واخان په دهلیز کې دي په جزئیاتو نقشه شوي دي.

 ۱۸ ، ۱۳شکل  :د واخان د هلیز ( )Corridorد افغانستان د شمال ختیځ له ټولو څخه په لیرې ساحه کې د لوی پامیر د لړۍ
موقعیت چې هلته له ۱۹۷۵ـ  ۱۹۷۶پورې او په  ۲۰۰۳میالدي کال کې یخچالونو د  ASTERد سپوږمکیو تصویر په ۲۰۰۳
میالدي کال کې د پآمیر د واخان یخچالونه ،څرنګه چې وو ښودل شوي دي.

 اوس داسې ښکاري دغه ټول یخچالونه اوبه شوي دي او اندازه یې ډېره کوچنۍ شوې ده ،چې د
یخچال اوبه شوې اوبه د اوبو د جریان په کوزنۍ برخه کې کمې شوي دي او د وچکالۍ په
ستونزو یې ور زیاتې کړي دي.

 ۱۸ ، ۱۴شکل :د پامیر واخان یخچالونو ( ۲۰۰۳میالدی) تصویر له مصنوعی قمر نه

 ۱۵،۲۰شکل  :د پامیر د واخان د دهلیز یخچالونه په ګراف کې ښودل شوي دي ،چې اوبه کیږي او مخه یې په مځني ډول په کال کې
 ۱۴،۸۸متره شاته ځي.
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