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 یسرحد ورکشاپ آب 

 مادیول دوم اموزش از فاصلھ دور

 سیا آدوران اب جنوب غرب  -2

 اتموسفیر درسیا آالف : منابع آبی جنوب غرب 

 حر اتلس وبحیره مدیترانھ )ب( از سایکلونھای طوفان ھاجھات مستقیم  بادھای غربی و

 ی جنوبی ( از بحر ھند ) نسونمو طوفانھای و جریانات:  1،2-شکل 

 

 

 )Convergence Zone( قاربیتدر منطقۀ استوایی زون  و : نقشھ موسمی آسیا موقعیت و شکل مسلط سمت باد۱،۲ شکل
باعث بارندۀ گی موسمی میگردند  نشان می دھد در و کتلھ ھوایی مرطوب کھ براساس گرمی صعود میکند  یطوفانھا

مونسون آسیا در مناطق  .حرارت در پاکستان و قسمت افغانستان نمونھ بادھا ھمان وقت را نشان میدھدتابستان فشار پائین 
معکوس شود و بھ سمت زون تقاربی استوا کھ ساحھ فشار پائین است حرکت کند .  مسیر بادرخ میدھند کھ در طول سال 

تقاربی استوا از صفر درجۀ غرض البلد بھ زون  .گرم صعود می کند و علت آن حرارت آفتاب است یدراین صورت ھوا
جوالی  تا دسمبر دوام می کند . طوفانی کھ   -طرف شمال و حنوب حرکت می کند .این حرکت پیش و پس از ماه جون  

ر اتالنتیک و بحیرۀ مدیترانھ می حغرب بھ افغانستان و پاکستان در زمستان داخل میشود و رطوبت  را از ب استقامت از
 . ن داده نشده استنشا ،گیرد



 

 ب : منابع باد 

 می وزند.از بحر اتالنتیک وبحیره مدیترانھ  بادھای غربیزمستان  رد

 می وزند. ھند بحیره عرب وبحراز جنوب  در یابستانت بادھای مونسونی

عمدتآ در  مونسونن ، بھ سوی فشار پائیازشمال وغرب روزه ۱۲۰بادھای تابستان افغانستان  رد
 ).۲،۳ –شکل (  می وزند پاکستان

 
بادھای  .درتابستان بھ شکل متوسط در سرحد ھردوکشور واقع است    I T C Zدر افغانستان  و پاکستان منطقھ  :۲،۲شکل 

می وزد وبھ نام  ITCZپائین  است،  قوی از آسیای مرکزی بھ سمت جنوب و شرق ، بھ سمت غرب افغانستان  ساحھ فشار
الکن این نوع بارانھا در مناطقی  ،روزه یاد میشود  در بعضی حاالت بارانھای مونسونی در ھندوکش می بارد 120بادھای 

کھ حیوانات دران از اندازه زیاد تربیھ شده باشد و یا منطقھ از جنگالت پاک گردیده باشد ، باعث جریان سریع آب گردیده و 
 زمین میگردد.باعث سیالبھا ولغزش 

 

بھ سمت سطوح پایین ھوای سرد از سطح مرتفع تبت وسطوح مرتفع دیگر  –ھای کتاباتیک دبا
 وزد .افتاده می 

 )۲،۳(شکل .می کند صعودتی بطرف باال شطق کم ارتفاع دھوای گرم از منا -بادھای اناباتیک 



 
: بادھای سردی کھ درامتداد نشیب می وزد  بھ نام بادھای کاتاباتیک کھ در قسمت باالیی نشان داده شده است و ۲،۳شکل 

بھ نام بادھای اناباتیک یاد میشود .  و کندمیبادھای اناباتیک از منطقھ گرم پائین افتاده بطرف باال صعود و حرکت 
 ود است .ھردونوع بادھا درافغانستان تاجکستان و پاکستان موج

 

    بطرف باال صعود می کند و در نتیجھ ھوا سرد  ھا ھوا با بخار در کوه –بادھای اوروگرافیک 
ھوا گرم در منطقھ کم ارتفاع دیگر کوه  میگردد . در طرف بھ باران تبدیل شود و منقبض میو آب 

طرف پائین ارنده گی بھ باره در منطقھ سایھ بوخشک میگردد ، خصوصآ وقتی کھ د می شود و
 الف ) – ۲،۴ –. ( شکل دینحرکت نما



 
گرافیک در یک سمت کوه رخ می دھند و در طرف دیگر کوه کھ بھ نام سایھ باران رد الف : بارانھای او ۲،۴شکل 

 یادمیشود ھوای کھ دوباره نزول می کند گرم و خشک میباشد.

 

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

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

 



 ج : بارنده گی در افغانستان

در این مناطق بادھای بارنده گی د رافغانستان در مناطق مرتفع جنوب شرق بسیار زیاد است . 
غربی بارنده گی اوروگرافیک وبادھای مونسونی رطوبت زیاد بارنده گی رابا خود انتقال می 

قلیم را تشکیل می ا وعمل متقابل تمام این باد ھا نمونھ ھای مغلق وپیجیده ھوا و دھند، کھ تقاطع
 .)  ۲،۵ – عآل جریان دارد متاثر می گردد ( شکلفاز تغیراتی کھ این ھم ، کھ دھد

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

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



 
  نزول ھوایی ،جریان مخالف  مونسون، ج : حرارت ھوا براساس ارتفاع و انواع مختلف باد ( جریان مونسون ۲،۵ شکل

 .تغییر می کند بادھای غربی سیاره )، قاروی

 

 ھا کوه د : برف ویخچال ھا در

 چال و یخ تبدیل می شودخسال بھ ی 7-5می شود در مدت نذوب رف ھای کھ در تابستان ھر سال ب

 )۲،۶ھ بطرف پائین حرکت می کند .(شکل پتچالھا براساس قوه جاذبھ زمین ازتوتھ ھای یخ یخ

 
 . ه استتقاطع نشان  شد بھشیھ اشکل گیری یخچالھای کوھھا کھ در ح ایل مایلفروپالف :  ۲،۶شکل 



 
چالھا و در منطقھ پائین آن ذوب شدن و از یخب : مقطع عرضی یخچالھای کوھھا کھ در منطقھ مرتفع آن تجمع  ۶،۲شکل 

یا خط تعادل  firn lineاست. وم کرستل شده د دانھ ھای برف است کھ بار firn یا Neve . بین رفتن یخچالھا نشان می دھد
 ، و ضایعات در زون پایینساحھ باالی زون در در یخچالھا بھ جای گفتھ میشود کھ در ھر سال بین تجمع برف ھاجدید 

 خط تعادل گفتھ میشود. ،جایکھ یخ آب میشود

شکیل می دھد ، کھ در سالھای بعدی از تآب را قطعات یخ یخچال ھا در دراز مدت ذخیره بالقوه 
 آبیخ ھای یخچال ھای افغانستان را  ،استفاده می شود . در دھھ ھای گذشتھ تغیرات اقلیمیان 
مدت طوالنی باردیگر احیا نخواھد شد  یرایرفت  بیناز گیباریک بھ این یخچالھا ختھ است . اگرسا

از سطح بحر کھ ارتفاع ان  ،تاجکستان کم ارتفاع  بعضی یخچال ھای. دوشھیچگاه احیا نھم وشاید 
بھ اساس افزایش تدریجی درجھ حرارت بعضی بخچال ھا در پاکستان ھم  شده است . آب هکم بود

گا پربات در حال نفع قراقرم ھمالیھ و تادر بعضی مناطق مرتیخچالھا  شده است . الکن آب
 ھیجتن در یش بخار ابحار گردیده اند ، کھحرارت زمین باعث افزا رفتنزیراکھ بلند  ،انکشاف اند

 .گردندش برف باری درمناطق مرتفع می افزای ثباع

ف پائین حرکت رطھ ھ دارد ، وقتی کھ برف جمع شـــود بھ منطقھ گرم بطتمام یخچالھا بھ برف راب
، بیالنس کتلھ محاسبھ  ھمین اب شدنمی شود . براساس  آبمی کند و درھمین منطقھ گرم 

اس شدن براس آبت یعاضا. محاسبھ می شود )یعات ضاشود ( تجمع برف براساس مــــــــی 
عاع کھ باالی یخ تصادم می کند و ، کھ این خود بر اساس مقدار ش  شدهحرارت تابستان محاسبھ 

 نرا اب می سازد و ابری کھ مانع شعاع افتاب می شود ، کنترول میگردد .آ

 

 

 



 دریا را تشکیل می دھد یخ ، آبو : آب شدن برف ـھ

 ،دریا را تشکیل می دھد آبو شده سرازیر  رف ویخ تشکیل می شود از تپھشدن ب آبی کھ از آب
نابر ان یک مقدار بساختھ وباالی ان حرکت می کند ،  پارچھ یراکھ یخ کوه ھا احجار را پارچھ ز

و بند گردان  آب. ھمین ترسبات بند ھای دندریا داخل میگردد و انرا حرکت می دھ آبترسبات بھ 
تا  باید آبرا کم می سازد . بنابر ان بند  آبراپرساختھ وتوان ذخیره کردن واستفاده از خیره آب 
 د انجنیری وجود دارد کھ ترسبات دریاشود . تخنیک ھای متعد وپاک از ترسبات تخلیھ حد امکان

 و پاکسازی ات تخلیھبجلوگیری شود ویا بند رااز ترسدر بنده ذخیره فی ات اضابکم  ویا از ترس
م . از ھمین تخنیک در جھان بسیار کم استفاده می شود ، الکن در افغانستان وپاکستان از ان کنی

 ھیچ گونھ استفاده نمی شود .

 ھا  تپھ ءو : باران و آب شدن برف در دامنھ

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

 



 

 ات ذرات خاک نشان داده شده استبل باران و حرکت انتقال و ترساھتکاالف و ب : درشکل  ۲،۷شکل 

 

بھ شکل  بعداً  زیرزمینی عالوه می شود ، کھ آبذخایر ا ب ذ می کند ودر زمین نفو آبیک مقدار  
د وباعث نتپھ ھا جریان می ک  از دامنھ آبیا چاه عمیق از ان استفاده می شود . یک مقدار  و کاریز

 ان نمو می کند . درخاک می شود ، کھ نباتات  فرسایش

یک مشکل جدی است ، کھ بھ وسیلھ ھموار و پاکستان تاجکستان ، خاک در افغانستان فرسایش
،   مناطقی کھ ارتفاع ان کم است درشده می تواند . بھ ھمین ترتیب  تیراس حفاظتساختن  کردن و

این نوع یندھای  ) . ۲،۸ –ساختھ می شوند (شکل  آبجار در جریان حا از کنترول کننده یھابند
در نتیجھ و   دادهآب بھ جریان خود ادامھ ، مانع اھتکال خاک می شوند وآبسرعت  از جلوگیری

 زیرزمینی استفاده می شود . آبث یحمنکیل می شود . بعدآ از ھمین آب زیرزمینی تش آب

 



 
توسط مردم محلی از سنگ ساختھ شده است . این بندھا جریان  آب درافغانستان و پاکستان بندھای خورد کنترول: ۲،۸شکل 

جریان آب در تصویر نشان  Gullyدرافغانستان در جوی ھای بزرگ   .کنترول میکند ،آب واھتکال خاک را آھستھ ساختھ
 یاین نوع بند ھا .داده شده است کھ از سنگ برای کنترول آب بند ساختھ شده است کھ از اھتکال خاک بیشتر جلوگیری کند

کاھش سرعت آب و در منطقھ نشیب دار ساختن تیراسھا از پول تیم انکشافی نظامیان کھ در بخش زراعت کار میکند 
پروگرام بومی این نوع فعالیت بھ چشم نمیخورد  زیرا کھ این نوع فعالیت در قبایل نیست و زیرا کھ در  ،ساختھ میشود

 نده بھ چشم نمیخورد .یت و دوام ان در اظمحاف

 

 ز : جریان آب 

یک طبقھ وتمام ساحھ را تحت پوشش قرار میدھد ودر سطح زمین  تپھ جریان داردسری کھ از آب
یک  )۲،۹ –شود . ( شکل می یادآب جریان  نازک آب را تشکیل می دھد کھ بھ نام شیت فلو یا 

در این صورت طبقھ نازک . یا از تپھ سرازیر می شوددر نشیب تپھ جریان دارد  آبمقدار کم این 
ی آبد . ) یاد می شوrill(شود بھ نام جوی می ردر یک ساحھ جمع ، کھ بھ عمق چندین سانتی مت آب

کھ  این جوی در ساحھ پائینی تپھ  آب یاد می شود . جریان شیتریان دارد بھ نام کھ در این جوی ج
ی کھ در این جوی بزرگ جریان آب. می شود وجوی بزرگ تشکیل می دھد یکجانشیب کمتر دارد 

د وبنام جریان در دامنھ ھای تپھ یکجا می شو آبیاد می شود . این  Gully Flow پیدا میکند بنام
 یاد می شود . Stream Flowدریا 



 
و  rillاھتکال  متوسط ومنطقھ   sheet erosion و  sheet flowدر آن منطقھ علیایی  کھھ پنشیب ت ترسیم:  ۲،۹شکل 

 می سازد . gulley erosionجای کھ آب جاری در ان تجمع کرده و  ،منطقھ اخیری اھتکال نشان داده شده است

 

 خاک فرسایشح : 

باالی  ا خود باالکرده انتقال می دھد .ب آبا ت کند ، ذرات خاک رصابوقتی قطرات باالی خاک ا
ئین پادر ساحھ رخ میدھد .  Sheet Erosionکند می جریان  sheet Flowپھ جائیکھ باالی زمین ت

      بھ  می شود و در اخیر rill erosionصورت می گیرد وباعث  )Rill flow(فلو شیت  نشیب
Gully erosion     الف وب ) – ۲،۷ –تبدیل می شود ( شکل. 

 

 ط : سیستم ھای جریان آب

ام یا قسمتی از دریا بھ واسطھ حوزه دریا احاطھ شده است . ھمین تم آبھر جریان سیستم ابریز
 ) .  ۱۰٫۲ –ل کا جریان آب کمک می کند ( شبساحھ یا سطح زمین 

 



 
 نشان میدھد. از جدا می شود ترسیم شده، drainage و جای کھ زون drainageزون : ۲،۱۰شکل 

 

خود را پخش می  آبیا یاد می شود . کھ از ھمین منطقھ رد بگیرابھ نام حوزه  آباین حوزه جریان 
بھ طور مثال : حوزه  .کند .کھ ساحھ ان از یک کیلو متر مربع تا ساحھ وسیع نیم قاره می رسد

دریای سند از کوھھای کیالش ھمالیھ کھ درمنطقھ تبت چین واقع است اغاز می شود . قبل از انکھ 
قرم شمال پاکستان برسد از ای قردرشمال غرب ھند در کوھھای ھمالیھ جریان نماید وبھ کوھھا

. دارد قرارکوھھا آن ابل درمق کھ ،یلھ می شودبناطق ترمپربات ھمالیھ عبور می کند و وارد  نانگا
حوزه در در افغانستان دریای کابل و پنجشیر در سروبی با ھم یکجا می شود . دریای کنــــر 

دریای بھ دریای سنـــد یکجا شود  قبل از آن کھ کټن یکجـــــا مـــــی شود ودر اجـــالاباد بھ ا
 یشرقیت مناطق رثابل اک) بنابر ان حوزه دریای ک۱۱٫۲-(شکل  صوات بھ آن یکجا می شود.

 .خوا را احتوا می کندتونښخیبر پیک بخش ایالت پاکستان افغانستان ودر 



 
 : معاونین دریای کابل  کھ در دریای سند میریزد .دریای سند ، ب :: نقشۀ جریان دریاھا الف۲،۱۱شکل 

 

 ی : کنترول اقلیم

د اساس ساالنھ داشتھ یکھ شااز اسمان سرچشمھ می گیرد ، طبیعی ھر کشور آببھ شکل عمومی 
، ھای زیر زمینیآبھای زیر زمینی راتشکیل دھد . آبباشد ، کھ دریا را تشکیل دھد ویا برخی از ان 

 مدت طوالنی زیر زمین ذخیره شده است .برای باران است کھ  آبھمان 

کشور ھای  برای نآاھمیت  پی برده شود وسرچشمھ  موضوع یعنیاین موضوع بھ برای این کھ 
اقلیم وبارنده  موضوعبھ ، باید اولتر از ھمھ ن ، تاجکستان وپاکستان معلوم شودافغانستا خشک مثل

می  غربی تمرکز مالیایپامیر وھ ،لوژی ھندوکششود . بنابران بھ اھمیت ھایدرو پی بردهگی 
  یم .دریا ھا وجھیل ھا توجھ خود را معطوف می کن ،تاثیر یخچالھا بھیم . بھ خصوص نما



. د رمناطق و اوقات ی وحرارت کنترول می شود گاقلیم جھان تا اندازه زیاد بھ واسطھ مقداربارنده 
مختلف عرض البلد، ارتفاع ودر کشور ھای کوھستانی ودشتی مثل افغانستان ، تاجکستان ، 

 ا تغیر باد روبرو است وسبببان از رطوبت بحری دور واقع شده ووپاکستان کھ مناطق داخلی 
در این گونھ مناطق اقلیمی زمستان  .ردد ، مشخصات اقلیم قاروی دارندبارنده گی غیر منظم می گ

شدن برف وباران ھای  ذوب یکھ ازآببسیار سرد وتابستان بسیار گرم وخشک می باشد ، بنابر ان 
 طوفانی جریان پیدامی کند بسیار اھمیت دارد ، الکن بسیار زود بخار می شود .

د ، الکن نمحسوب می شو خشک و نیمھخشک  طقااجکستان وپاکستان منت ،غانستاندر مجموع اف
وروگرافیک است کھ علت ان صعود کتلھ ھوا است کھ توسط ارنده گی کوھھا دارایی با ءدامنھ

 ) .۴٫۲-سردی ھوا منقبض می شود وباعث برامدن رطوبت از ھوا می شود (شکل 

ودرشمال پاکستان کھ ارتقاع  )۵٫۲ –(شکل  استنده گی زیاد ررشمال شرق افغانستان مقدارباد
بھ صورت اوسط در اکثر مناطق بارنده گی ساالنھ .  میباشدیاد بیشتر دارد ، بارنده گی ان ھم ز

بھ  قدار بارنده گی م در جنوب غرب کھ منطقھ دشتی محسوب می شود متر می باشد.   >210
ملی متر بیشتر می شود  <1000 کوھستانی مرتفع ازیرد ودرمناطق ذملی متر کاھش می پ >110

 . 

متر بیشتر می  <2000افغانستان از کوھھای سرچشمھ می گیرد کھ ارتفاع ان از  آب فیصد 80
باشد کھ این مناطق ذخایر طبیعی برف ویخچال ھا محسوب می شود ، کھ در تمام دریا ھای عمده 

د تاجکستان وپاکستان ھم صدق رمی گردد . این موضوع درمو آبدر فصل تابستان باعث جریان 
 می کند .

غربی  الکن فیصدی وارتفاع ان متفاوت است . تا اندازه زیاد در افغانستان بارنده کی بھ بادھای
ه می دوام دارد . این مدت در جنوب کــــوتاه تر مــــی باشد واز ر تا ماامبارتباط دارد کھ از ماه نو

اه جنوری تا در زمستان رخ می دھد ( از م ه گیبارند فیصد 50پریل دوام دارد . تقریبآ دسمبر تا ا
ورت فیصد بارنده گی در بھار ص 30 ی باشد.کھ اکثرآ بھ شکل برف باری م، مارچ دوام می کند)

. در تابستان باران ھای مونسونی در جنوب شرق افغانستان در می گیرد ( از اپریل تا جون )
سرحد پاکستان رخ می دھد ، کھ بھ شکل وقفھ یی رطوبت مونسونی در افغانستان بھ مناطق ھم 

تان ، تاجکستان بھ افغانس آب. بھ شکل مطلق ،دوران ناطق مرکزی وشمالی ھندوکش می رسدم
 . بسیار مھم استر وپاکستان معاص

شکل  بھمسولیت ساختمان جیومورفیک و حوادث ھر سھ کشور رابھ عھده دارد .  آبدوران 
، اندبارنده گی ود دارد کھ فاقد جخشک و خشک ونیمھمناطق ھای عمومی در شمال وجنوب کشور

 ی را برای مردم تشکیل داده است وآبخوب انکشاف کرده ومنابع  آبالکن درمناطق دیگر شبکھ 
 ) . ۱۲،۲-بھ عھده دارد (شکل را ھ ھمین ترتیب مسولیت اشکال زمین ب



 
 : حوزه ھای دریاھای افغانستان ۲،۱۲شکل 

  درمناطقصورت عمومی نھ بھ شکل کامل درافغانستان سرحدات حوزه دیگر  بھ
شرق اغازمیشود وبعدآ دریاھا بھ یک شعاع از سرحدات  ع کوھھا مرکزی و شمالمرتف  آبگیر

این موقعیت سرچشمھ بودن درمناطق  .کشور خارج شده ودرکشورھای ھمسایھ جریان پیدامی کند
بھ منبع ذخایربرف و یخچال مبدل افغانستان را ژیکی از لحاظ جیومورفولو آبعلیای جریان 

ساختھ است . کھ دریاھا ناشی از ذوب شدن برف و یخچال و جریان آن بھ مناطق سفلی باعث 
ذھای فر و منی احجازیرزمینی کشور در درزھا آب .جیومورفولوجی و اشکال زمین گردیده است

قسمت  زمینھ را برای ذخایر حوزه شمالی  وسیستان  ،جالل آباد ل،در کاب  ھبطبیعی حوزه مترس
توسط کاریزھای یا چاه ھای تحت  با نشیب کماین آب  مساعد ساختھ است.اعظم آبھای زیرزمینی 

 استفاده قرار گرفتھ میتواند .

در  اً صوصخفع دارای بارنده گی بیشتر است ، ت بھ ھمین ترتیب در شمال پاکستان کوھھای  مر
زمستان بادھای غربی باعث بارنده گی میشود ، بھ ھمین ترتیب در دامنھ ھای ھمالیھ در جنوب 

بھ صورت عمومی در پاکستان در دوفصل بارنده گی واقع  .سونی رخ می دھدنبارنده گی مو
مونسون تابستانی از شرق و شمال شرق از جوالی تا سپتامبر و در زمستان باد ھای  .میشود

غربی از افغانستان  و ایران از دسمبر تا مارچ داخل پاکستان میشود . باوجود اینکھ در 
شان میدھد در پاکستان سیالب ھای مدحش بوقوع پیوست . تحلیل امروزه  ن ۲۰۱۱ -۲۰۱۰سالھای

مینھ درازمدت ز کاھش بارندۀ گی .بارندۀ گی بسیار کاھش یافتھ است دازۀکھ در تمام کشور ان
پاکستان را بھ سکتور مدیریت آب ر این خشکسالی بھ زراعت د .خشکسالی را فراھم ساختھ است

 است .ساختھ خطر بزرگ مواجھ 



ست . ھ استوایی و نیمھ خشک میباشد  کھ بعضی مناطق آن دشت امی، نه ایستان اقلیم قاردر تاجک
ارتفاع جنوب غرب کھ حرارت آن  ممی کند در مناطق نیمھ استوایی ک اقلیم براساس ارتفاع  تغیر

و  ۷۰۰بیشتر است اقلیم خشک است بھ شکل اوسط بارندۀ گی ساالنھ در تمام جمھوریت بین 
 ملی متر است قسمت بیشتر بارندۀ گی در زمستان و بھار واقع میشود . ۱۶۰۰
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