اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن – ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ورﮐﺸﺎپ آب ﺳﺮﺣﺪی
ﻣﺎدﯾﻮل دوم اﻣﻮزش از ﻓﺎﺻﻠﮫ دور
 -2دوران اب ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
اﻟﻒ  :ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ در اﺗﻤﻮﺳﻔﯿﺮ
ﺑﺎدھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﮭﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ طﻮﻓﺎن ھﺎی ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﮭﺎ) از ﺑﺤﺮ اﺗﻠﺲ وﺑﺤﯿﺮه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ (
ﺷﮑﻞ  : 1،2-ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و طﻮﻓﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) از ﺑﺤﺮ ھﻨﺪ (

ﺷﮑل  :۱،۲ﻧﻘﺷﮫ ﻣوﺳﻣﯽ آﺳﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت و ﺷﮑل ﻣﺳﻠط ﺳﻣت ﺑﺎد و در ﻣﻧطﻘﮥ اﺳﺗواﯾﯽ زون ﺗﻘﺎرﺑﯽ )(Convergence Zone
طوﻓﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻣرطوب ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﮔرﻣﯽ ﺻﻌود ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎﻋث ﺑﺎرﻧدۀ ﮔﯽ ﻣوﺳﻣﯽ ﻣﯾﮕردﻧد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﺣرارت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻗﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎدھﺎ ھﻣﺎن وﻗت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﻣوﻧﺳون آﺳﯾﺎ در ﻣﻧﺎطق
رخ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ در طول ﺳﺎل ﻣﺳﯾر ﺑﺎد ﻣﻌﮑوس ﺷود و ﺑﮫ ﺳﻣت زون ﺗﻘﺎرﺑﯽ اﺳﺗوا ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻓﺷﺎر ﭘﺎﺋﯾن اﺳت ﺣرﮐت ﮐﻧد .
دراﯾن ﺻورت ھوای ﮔرم ﺻﻌود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﻠت آن ﺣرارت آﻓﺗﺎب اﺳت .زون ﺗﻘﺎرﺑﯽ اﺳﺗوا از ﺻﻔر درﺟﮥ ﻏرض اﻟﺑﻠد ﺑﮫ
طرف ﺷﻣﺎل و ﺣﻧوب ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣرﮐت ﭘﯾش و ﭘس از ﻣﺎه ﺟون  -ﺟوﻻی ﺗﺎ دﺳﻣﺑر دوام ﻣﯽ ﮐﻧد  .طوﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻏرب ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در زﻣﺳﺗﺎن داﺧل ﻣﯾﺷود و رطوﺑت را از ﺑﺣر اﺗﻼﻧﺗﯾﮏ و ﺑﺣﯾرۀ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﻧﺷﺎن داده ﻧﺷده اﺳت .

ب  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎد
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎدھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺑﺤﺮ اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ وﺑﺤﯿﺮه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﻣﯽ وزﻧﺪ.
ﺑﺎدھﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻨﻮب از ﺑﺤﯿﺮه ﻋﺮب وﺑﺤﺮ ھﻨﺪ ﻣﯽ وزﻧﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎدھﺎی  ۱۲۰روزه ازﺷﻤﺎل وﻏﺮب ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻋﻤﺪﺗﺂ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ وزﻧﺪ )ﺷﮑﻞ – .(۲،۳

ﺷﮑل  :۲،۲در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧطﻘﮫ  I T C Zدرﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺗوﺳط در ﺳرﺣد ھردوﮐﺷور واﻗﻊ اﺳت .ﺑﺎدھﺎی
ﻗوی از آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧوب و ﺷرق  ،ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺣﮫ ﻓﺷﺎر اﺳت ،ﭘﺎﺋﯾن  ITCZﻣﯽ وزد وﺑﮫ ﻧﺎم
ﺑﺎدھﺎی  120روزه ﯾﺎد ﻣﯾﺷود در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎراﻧﮭﺎی ﻣوﻧﺳوﻧﯽ در ھﻧدوﮐش ﻣﯽ ﺑﺎرد ،ﻻﮐن اﯾن ﻧوع ﺑﺎراﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﺎت دران از اﻧدازه زﯾﺎد ﺗرﺑﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ از ﺟﻧﮕﻼت ﭘﺎک ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﻋث ﺟرﯾﺎن ﺳرﯾﻊ آب ﮔردﯾده و
ﺑﺎﻋث ﺳﯾﻼﺑﮭﺎ وﻟﻐزش زﻣﯾن ﻣﯾﮕردد.

ﺑﺎدھﺎی ﮐﺘﺎﺑﺎﺗﯿﮏ – ھﻮای ﺳﺮد از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺒﺖ وﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻓﺘﺎده ﻣﯽ وزد .
ﺑﺎدھﺎی اﻧﺎﺑﺎﺗﯿﮏ  -ھﻮای ﮔﺮم از ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع دﺷﺘﯽ ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ).ﺷﮑﻞ (۲،۳

ﺷﮑل  :۲،۳ﺑﺎدھﺎی ﺳردی ﮐﮫ دراﻣﺗداد ﻧﺷﯾب ﻣﯽ وزد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎدھﺎی ﮐﺎﺗﺎﺑﺎﺗﯾﮏ ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت و
ﺑﺎدھﺎی اﻧﺎﺑﺎﺗﯾﮏ از ﻣﻧطﻘﮫ ﮔرم ﭘﺎﺋﯾن اﻓﺗﺎده ﺑطرف ﺑﺎﻻ ﺻﻌود و ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎدھﺎی اﻧﺎﺑﺎﺗﯾﮏ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود .
ھردوﻧوع ﺑﺎدھﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣوﺟود اﺳت .

ﺑﺎدھﺎی اوروﮔﺮاﻓﯿﮏ – در ﮐﻮه ھﺎ ھﻮا ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻮا ﺳﺮد
و آب ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺑﺎران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد  .در طﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻮه در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ھﻮا ﮔﺮم
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺸﮏ ﻣﯿﮕﺮدد  ،ﺧﺼﻮﺻﺂ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎره در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) .ﺷﮑﻞ –  – ۲،۴اﻟﻒ (

ﺷﮑل  ۲،۴اﻟف  :ﺑﺎراﻧﮭﺎی اورد ﮔراﻓﯾﮏ در ﯾﮏ ﺳﻣت ﮐوه رخ ﻣﯽ دھﻧد و در طرف دﯾﮕر ﮐوه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎران
ﯾﺎدﻣﯾﺷود ھوای ﮐﮫ دوﺑﺎره ﻧزول ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔرم و ﺧﺷﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﺎد ھﺎی ﮔﺮم – ﺷﻌﺎع اﻓﺘﺎب ھﻮای زﻣﯿﻦ را ﮔﺮم ﻣﯽ ﺳﺎزد وھﻮای ﮔﺮم ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﺑﮫ طﺮف
ھﻮای دﯾﮕﺮ ﮐﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد  ).ﺷﮑﻞ –  – ۲،۴ب (

ﺷﮑل  ۴،۲ب :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھوای ﮔرم ﺻﻌود ﮐﻧد ﺑﺎدھﺎی ﮔرم از ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ وارد ﻣﯾﺷود .

ج  :ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ د راﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎدھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ اوروﮔﺮاﻓﯿﮏ وﺑﺎدھﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ رطﻮﺑﺖ زﯾﺎد ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ راﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
دھﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺗﻘﺎطﻊ وﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺎد ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻐﻠﻖ وﭘﯿﺠﯿﺪه ھﻮا و اﻗﻠﯿﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دھﺪ ،ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻢ از ﺗﻐﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﻶ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ) ﺷﮑﻞ – . ( ۲،۵

ﺷﮑل  ۲،۵اﻟف  :ﻧﻘﺷﮫ اوﺳط ﺑﺎرﻧدۀ ﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ .

ﺷﮑل  ۲،۵ب :ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎرﻧده ﮔﯽ ﻣوﻧﺳوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ رﺳد .

ﺷﮑل  ۲،۵ج  :ﺣرارت ھوا ﺑراﺳﺎس ارﺗﻔﺎع و اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎد ) ﺟرﯾﺎن ﻣوﻧﺳون ،ﺟرﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﻣوﻧﺳون ،ﻧزول ھواﯾﯽ
ﻗﺎروی ،ﺑﺎدھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺳﯾﺎره ( ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

د  :ﺑﺮف وﯾﺨﭽﺎل ھﺎ در ﮐﻮه ھﺎ
ﺑﺮف ھﺎی ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺮ ﺳﺎل ذوب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻣﺪت  7-5ﺳﺎل ﺑﮫ ﯾﺨﭽﺎل و ﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮﺗﮫ ھﺎی ﯾﺦ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮه ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯿﻦ ازﺗﭙﮫ ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).ﺷﮑﻞ (۲،۶

ﺷﮑل  ۲،۶اﻟف  :ﭘروﻓﺎﯾل ﻣﺎﯾل ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎی ﮐوھﮭﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ ﻧﺷﺎن ﺷده اﺳت .

ﺷﮑل  ۶،۲ب  :ﻣﻘطﻊ ﻋرﺿﯽ ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎی ﮐوھﮭﺎ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرﺗﻔﻊ آن ﺗﺟﻣﻊ ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎ و در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﺎﺋﯾن آن ذوب ﺷدن و از
ﺑﯾن رﻓﺗن ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد Neve .ﯾﺎ  firnداﻧﮫ ھﺎی ﺑرف اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر دوم ﮐرﺳﺗل ﺷده اﺳت firn line .ﯾﺎ ﺧط ﺗﻌﺎدل
در ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ھر ﺳﺎل ﺑﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑرف ھﺎﺟدﯾد در ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎﻻی زون و ﺿﺎﯾﻌﺎت در زون ﭘﺎﯾﯾن ،
ﺟﺎﯾﮑﮫ ﯾﺦ آب ﻣﯾﺷود ،ﺧط ﺗﻌﺎدل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود.

ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺦ ﯾﺨﭽﺎل ھﺎ در دراز ﻣﺪت ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﻟﻘﻮه آب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ  ،ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪی از
ان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .در دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻐﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﯾﺦ ھﺎی ﯾﺨﭽﺎل ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را آب
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ازﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﯾﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎردﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ
وﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ھﯿﭽﮕﺎه اﺣﯿﺎ ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺨﭽﺎل ھﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع ان از ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮ
ﮐﻢ ﺑﻮده آب ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﭽﺎل ھﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﮫ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ درﺟﮫ ﺣﺮارت
آب ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻻﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﺮاﻗﺮم ھﻤﺎﻟﯿﮫ و ﺗﺎﻧﮕﺎ ﭘﺮﺑﺎت در ﺣﺎل
اﻧﮑﺸﺎف اﻧﺪ ،زﯾﺮاﮐﮫ ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺣﺮارت زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺎر اﺑﺤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ  ،ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮف ﺑﺎری درﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮف راﺑﻄﮫ دارد  ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮف ﺟﻤﻊ ﺷـــﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﺮم ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﺮم آب ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ اب ﺷﺪن  ،ﺑﯿﻼﻧﺲ ﮐﺘﻠﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻣــــــــﯽ ﺷﻮد ) ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮف ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ( .ﺿﺎﯾﻌﺎت آب ﺷﺪن ﺑﺮاﺳﺎس
ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه  ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺷﻌﺎع ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﯾﺦ ﺗﺼﺎدم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
آﻧﺮا اب ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺑﺮی ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻌﺎع اﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﮕﺮدد .

ھـ :آب ﺷﺪن ﺑﺮف و ﯾﺦ  ،آب درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ
آﺑﯽ ﮐﮫ از آب ﺷﺪن ﺑﺮف وﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﭙﮫ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه وآب درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ،
زﯾﺮاﮐﮫ ﯾﺦ ﮐﻮه ھﺎ اﺣﺠﺎر را ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ وﺑﺎﻻی ان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﺗﺮﺳﺒﺎت ﺑﮫ آب درﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﯿﮕﺮدد و اﻧﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺳﺒﺎت ﺑﻨﺪ ھﺎی آب ﮔﺮدان و ﺑﻨﺪ
ﺧﯿﺮه آب راﭘﺮﺳﺎﺧﺘﮫ وﺗﻮان ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن واﺳﺘﻔﺎده از آب را ﮐﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﻨﺎﺑﺮ ان ﺑﻨﺪ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﺮﺳﺒﺎت ﺗﺨﻠﯿﮫ وﭘﺎک ﺷﻮد  .ﺗﺨﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﻨﯿﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﺮﺳﺒﺎت درﯾﺎ
ﮐﻢ وﯾﺎ از ﺗﺮﺳﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﻨﺪه ذﺧﯿﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد وﯾﺎ ﺑﻨﺪ رااز ﺗﺮﺳﺒﺎت ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﮐﻨﯿﻢ  .از ھﻤﯿﻦ ﺗﺨﻨﯿﮏ در ﺟﮭﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻻﮐﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ان
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

و  :ﺑﺎران و آب ﺷﺪن ﺑﺮف در داﻣﻨﮫء ﺗﭙﮫ ھﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎران در ﻧﺸﯿﺐ ﺗﭙﮫ ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد  ،ﻗﻄﺮات ﺑﺎران  ،ذرات ﺧﻮرد ﺧﺎک را ﺑﺎ ھﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﺪ  ).ﺷﮑﻞ –  ۲،۷اﻟﻒ و ب (.

ﺷﮑل  ۲،۷اﻟف و ب  :درﺷﮑل اھﺗﮑﺎل ﺑﺎران و ﺣرﮐت اﻧﺗﻘﺎل و ﺗرﺳﺑﺎت ذرات ﺧﺎک ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت

ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آب در زﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﮐﺎرﯾﺰ و ﯾﺎ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ از ان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آب از داﻣﻨﮫ ﺗﭙﮫ ھﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﮫ ﻧﺒﺎﺗﺎت در ان ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی اﺳﺖ  ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ھﻤﻮار
ﮐﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮاس ﺣﻔﺎظﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع ان ﮐﻢ اﺳﺖ ،
ﺑﻨﺪھﺎی ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﻨﺪه از اﺣﺠﺎر در ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ –  . ( ۲،۸اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﻨﺪھﺎی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻋﺖ آب ،ﻣﺎﻧﻊ اھﺘﮑﺎل ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وآب ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد اداﻣﮫ داده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻌﺪآ از ھﻤﯿﻦ آب ﻣﻨﺤﯿﺚ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﮑل  :۲،۸دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻧدھﺎی ﺧورد ﮐﻧﺗرول آب ﺗوﺳط ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ از ﺳﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت  .اﯾن ﺑﻧدھﺎ ﺟرﯾﺎن
آب واھﺗﮑﺎل ﺧﺎک را آھﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﮐﻧﺗرول ﻣﯾﮑﻧد .دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟوی ھﺎی ﺑزرگ  Gullyﺟرﯾﺎن آب در ﺗﺻوﯾر ﻧﺷﺎن
داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﺳﻧﮓ ﺑرای ﮐﻧﺗرول آب ﺑﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ از اھﺗﮑﺎل ﺧﺎک ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن ﻧوع ﺑﻧد ھﺎی
ﮐﺎھش ﺳرﻋت آب و در ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺷﯾب دار ﺳﺎﺧﺗن ﺗﯾراﺳﮭﺎ از ﭘول ﺗﯾم اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﮫ در ﺑﺧش زراﻋت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،زﯾرا ﮐﮫ در ﭘروﮔرام ﺑوﻣﯽ اﯾن ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد زﯾرا ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻗﺑﺎﯾل ﻧﯾﺳت و
ﻣﺣﺎﻓظت و دوام ان در اﯾﻧده ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد .

ز  :ﺟﺮﯾﺎن آب
آﺑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮﺗﭙﮫ ﺟﺮﯾﺎن دارد وﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﮫ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ودر ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ
ﻧﺎزک آب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯿﺖ ﻓﻠﻮ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد  ) .ﺷﮑﻞ –  (۲،۹ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﯾﻦ آب در ﻧﺸﯿﺐ ﺗﭙﮫ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﯾﺎ از ﺗﭙﮫ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت طﺒﻘﮫ ﻧﺎزک
آب  ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮدر ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻮی ) (rillﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .آﺑﯽ
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻮی ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .آب اﯾﻦ ﺟﻮی در ﺳﺎﺣﮫ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺗﭙﮫ ﮐﮫ
ﻧﺸﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ دارد ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺟﻮی ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .آﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻮی ﺑﺰرگ ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎم  Gully Flowﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ آب در داﻣﻨﮫ ھﺎی ﺗﭙﮫ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻨﺎم ﺟﺮﯾﺎن
درﯾﺎ  Stream Flowﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﮑل  : ۲،۹ﺗرﺳﯾم ﻧﺷﯾب ﺗﭘﮫ ﮐﮫ در آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻠﯾﺎﯾﯽ  sheet flowو  sheet erosionوﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗوﺳط اھﺗﮑﺎل  rillو
ﻣﻧطﻘﮫ اﺧﯾری اھﺗﮑﺎل ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﺟﺎی ﮐﮫ آب ﺟﺎری در ان ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده و  gulley erosionﻣﯽ ﺳﺎزد .

ح  :ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺮات ﺑﺎﻻی ﺧﺎک اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ  ،ذرات ﺧﺎک را آب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﮐﺮده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﺪ  .ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﮫ ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ  sheet Flowﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  Sheet Erosionرخ ﻣﯿﺪھﺪ .در ﺳﺎﺣﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻧﺸﯿﺐ ﺷﯿﺖ ﻓﻠﻮ ) (Rill flowﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺑﺎﻋﺚ  rill erosionﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺧﯿﺮ ﺑﮫ
 Gully erosionﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﺷﮑﻞ –  – ۲،۷اﻟﻒ وب (.

ط  :ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎن آب
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺮﯾﺰھﺮ ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از درﯾﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺣﻮزه درﯾﺎ اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﺣﮫ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ﺷﮑﻞ – . ( ۱۰٫۲

ﺷﮑل  :۲،۱۰زون  drainageو ﺟﺎی ﮐﮫ زون drainageاز ﺟدا ﻣﯽ ﺷود ﺗرﺳﯾم ﺷده ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻮزه اﺑﮕﯿﺮ درﯾﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ آب ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ان از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﮫ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﻢ ﻗﺎره ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل  :ﺣﻮزه
درﯾﺎی ﺳﻨﺪ از ﮐﻮھﮭﺎی ﮐﯿﻼش ھﻤﺎﻟﯿﮫ ﮐﮫ درﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺒﺖ ﭼﯿﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ اﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻗﺒﻞ از اﻧﮑﮫ
درﺷﻤﺎل ﻏﺮب ھﻨﺪ در ﮐﻮھﮭﺎی ھﻤﺎﻟﯿﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﮫ ﮐﻮھﮭﺎی ﻗﺮاﻗﺮم ﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ از
ﻧﺎﻧﮕﺎ ﭘﺮﺑﺎت ھﻤﺎﻟﯿﮫ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وارد ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺮﺑﯿﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﮫ درﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﻮھﮭﺎ ﻗﺮار دارد.
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ در ﺳﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .درﯾﺎی ﮐﻨــــﺮ در ﺣﻮزه
ﺟـــﻼاﺑﺎد ﺑﮫ ان ﯾﮑﺠـــــﺎ ﻣـــــﯽ ﺷﻮد ودر اټﮏ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺳﻨـــﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﻮد درﯾﺎی
ﺻﻮات ﺑﮫ آن ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ  (۱۱٫۲-ﺑﻨﺎﺑﺮ ان ﺣﻮزه درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮﻗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ودر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﯿﺒﺮ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا را اﺣﺘﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑل  :۲،۱۱ﻧﻘﺷﮥ ﺟرﯾﺎن درﯾﺎھﺎ اﻟف :درﯾﺎی ﺳﻧد  ،ب :ﻣﻌﺎوﻧﯾن درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در درﯾﺎی ﺳﻧد ﻣﯾرﯾزد .

ی  :ﮐﻨﺘﺮول اﻗﻠﯿﻢ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب طﺒﯿﻌﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮراز اﺳﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﺳﺎﻻﻧﮫ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﮫ درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ وﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ان آﺑﮭﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ راﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ  .آﺑﮭﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ،
ھﻤﺎن آب ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد و اھﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ھﺎی
ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻠﯿﻢ وﺑﺎرﻧﺪه
ﮔﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ھﺎﯾﺪروﻟﻮژی ھﻨﺪوﮐﺶ ،ﭘﺎﻣﯿﺮ وھﻤﺎﻟﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ ،درﯾﺎ ھﺎ وﺟﮭﯿﻞ ھﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

اﻗﻠﯿﻢ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻣﻘﺪارﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ وﺣﺮارت ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮد  .د رﻣﻨﺎطﻖ و اوﻗﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮض اﻟﺒﻠﺪ ،ارﺗﻔﺎع ودر ﮐﺸﻮر ھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ودﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،
وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ داﺧﻠﯽ ان از رطﻮﺑﺖ ﺑﺤﺮی دور واﻗﻊ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﺎد روﺑﺮو اﺳﺖ وﺳﺒﺐ
ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺎروی دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﺎطﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم وﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ان آﺑﯿﮑﮫ از ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف وﺑﺎران ھﺎی
طﻮﻓﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد  ،ﻻﮐﻦ ﺑﺴﯿﺎر زود ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .
در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﮫ ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻻﮐﻦ
داﻣﻨﮫء ﮐﻮھﮭﺎ داراﯾﯽ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ اوروﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ان ﺻﻌﻮد ﮐﺘﻠﮫ ھﻮا اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮدی ھﻮا ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻣﺪن رطﻮﺑﺖ از ھﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ . (۴٫۲-
درﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪارﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ –  (۵٫۲ودرﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ ارﺗﻘﺎع
ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد  ،ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ان ھﻢ زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺑﮫ ﺻﻮرت اوﺳﻂ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ
 <210ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ دﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﮫ
 <110ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ودرﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ از  >1000ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
 80ﻓﯿﺼﺪ آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﮐﻮھﮭﺎی ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع ان از  >2000ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ذﺧﺎﯾﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮف وﯾﺨﭽﺎل ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم درﯾﺎ ھﺎی ﻋﻤﺪه
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﻮرد ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ ﺻﺪق
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻻﮐﻦ ﻓﯿﺼﺪی وارﺗﻔﺎع ان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎرﻧﺪه ﮐﯽ ﺑﮫ ﺑﺎدھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﮫ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ دوام دارد  .اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺟﻨﻮب ﮐــــﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷﺪ واز
دﺳﻤﺒﺮ ﺗﺎ اﭘﺮﯾﻞ دوام دارد  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ  50ﻓﯿﺼﺪ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ در زﻣﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ ) از ﻣﺎه ﺟﻨﻮری ﺗﺎ
ﻣﺎرچ دوام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ،ﮐﮫ اﮐﺜﺮآ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺑﺮف ﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 30 .ﻓﯿﺼﺪ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ در ﺑﮭﺎر ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ) از اﭘﺮﯾﻞ ﺗﺎ ﺟﻮن ( .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎران ھﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﻣﻨﺎطﻖ ھﻢ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ  ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ وﻗﻔﮫ ﯾﯽ رطﻮﺑﺖ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی وﺷﻤﺎﻟﯽ ھﻨﺪوﮐﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،دوران آب ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن
وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
دوران آب ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﯿﻮﻣﻮرﻓﯿﮏ و ﺣﻮادث ھﺮ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر راﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد  .ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ وﻧﯿﻤﮫ ﺧﺸﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ اﻧﺪ،
ﻻﮐﻦ درﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﮫ آب ﺧﻮب اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺮده وﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ و
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺷﮑﺎل زﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد )ﺷﮑﻞ . ( ۱۲،۲-

ﺷﮑل  : ۲،۱۲ﺣوزه ھﺎی درﯾﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﺣﺪات ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ درﻣﻨﺎطﻖ
آﺑﮕﯿﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻮھﮭﺎ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻏﺎزﻣﯿﺸﻮد وﺑﻌﺪآ درﯾﺎھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻌﺎع از ﺳﺮﺣﺪات
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه ودرﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺑﻮدن درﻣﻨﺎطﻖ
ﻋﻠﯿﺎی ﺟﺮﯾﺎن آب از ﻟﺤﺎظ ﺟﯿﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﺎﯾﺮﺑﺮف و ﯾﺨﭽﺎل ﻣﺒﺪل
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .ﮐﮫ درﯾﺎھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف و ﯾﺨﭽﺎل و ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﯿﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯽ و اﺷﮑﺎل زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر در درزھﺎی اﺣﺠﺎر و ﻣﻨﻔﺬھﺎی
طﺒﯿﻌﯽ ﺣﻮزه ﻣﺘﺮﺳﺒﮫ در ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ آﺑﮭﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ آب ﺑﺎ ﻧﺸﯿﺐ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﯾﺰھﺎی ﯾﺎ ﭼﺎه ھﺎی ﺗﺤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮھﮭﺎی ﻣﺮ ﺗﻔﻊ دارای ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎدھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در داﻣﻨﮫ ھﺎی ھﻤﺎﻟﯿﮫ در ﺟﻨﻮب
ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دوﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪه ﮔﯽ واﻗﻊ
ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق از ﺟﻮﻻی ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎد ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان از دﺳﻤﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرچ داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد  .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ۲۰۱۱ -۲۰۱۰در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﯿﻼب ھﺎی ﻣﺪﺣﺶ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ  .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ
ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﻧﺪازۀ ﺑﺎرﻧﺪۀ ﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﺎھﺶ ﺑﺎرﻧﺪۀ ﮔﯽ درازﻣﺪت زﻣﯿﻨﮫ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﮫ زراﻋﺖ در ﺳﮑﺘﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .

در ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺎره ای ،ﻧﯿﻤﮫ اﺳﺘﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﻤﮫ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎطﻖ آن دﺷﺖ اﺳﺖ .
اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﯿﻤﮫ اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﮫ ﺣﺮارت آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اوﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪۀ ﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﺗﻤﺎم ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﺑﯿﻦ  ۷۰۰و
 ۱۶۰۰ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪۀ ﮔﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد .

ﺳﻮاﻻت ﻣﺎدﯾﻮل دوم آﻣﻮزش از راه دور )دراﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

