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 .غربیج و ھمالیھ اھندور ،دریای ھای ھندوکش افغانستان پامیر – ۳

 الف ب و ج ) ۳،۱نام ھای دریا ھا ( شکل 

 

ی تاجکستان در شمال و پاکستان ھادریا آن دری مھم افغانستان بھ شکل منطقوی ارایھ شده کھ ھادریابعضی الف : نقشھ  ۳،۱شکل 
 وب نشان می دھد .ندر ج



 

 انگلیسی است . زبان  ی مھم افغانستان بھھادریا و نام ھای نقشھ :ب ۳،۱شکل 

 
د نشان نریی کھ از یخچالھا سرچمشھ می گآبچنان منابع  مھو ی مھم افغانستان کھ حوزه دریایی افغانستان ھادریانقشھ  :ج ۳،۱شکل 

 کتلھ یخچال ھای کھ در شمال و شرق کشور تمر کز یافتھ است . ۱۰مساوی است بھ  بزنقطھ س ھرمی دھد 

 )  ۳،۲ شکل (. کھ بھ بحر میرزید )Exorheic( دریای کابل سیستم   

 بحر ھند  -سند  -سوات  -کابل  -کنر  -چترال  -رلوگ – پنجشیر  -غوربند



 
 .دریای کابل حوزه نقشھ سیستم  : ۳،۲ شکل 

    

  ) ۳،۳شکل ( :بھ بحر نھ می ریزدکھ (Endorheic) دریای ھلمند  سیستم

 زیرهدوگ  -موسی ھامون ھای جھیل  -سیستانفرو رفتگی   -سیستمارغنداب   -ھلمند

 

 



 
 : نقشھ سیستم دریا ھای حوزه ھلمند.۳،۳شکل 

 

 تنجن و مرغاب .  ،ودھریر حوزه ھایم دریاستی: س۳،۴ شکل

 دشت قره قرم   -مرغاب  -کشک  -مقره ق دشت  -ننجت  -ھریرود

 
 : نقشھ دریای ھای حوزه ھریرود۳،۴شکل 



 

 دریای امو .حوزه  م ستی: س۳،۵شکل 

 امو و بحیره اورال  -کندوز  -کوکچھ  -دریای پنج  -واخان آب  -پامیر آب

 
 : نقشھ حوزه  سیستم دریای آمو۳،۵شکل 

 

ر چھ درسال گبا دریای سند یکجا می شود و در بحر ھند میریزد . ا) است و Exorheic( سیستم دریای کابل 
 ھای خشکسالی دریای سند قبل از اینکھ بھ بحر برسد خشک می شود .

یاد می  (Endorheic)وبھ نام دریاھای  ر افغانستان کھ کامْال در داخل کشور جریان داردگاز دریای ھای دی
در حوزه دشتی تبخیر  یگرییرد و یا در منطقھ گبھ شکل کامل در زراعت مورد استفاده قرار می  شود و 

 .می شود

ی افغانستان از لحاظ تنوع بسیار مشھور اند و فعالیت ان در ساختار زمین ھای رسوبی بسیار قوی ھادریا
 ان برای افغانھا ارزش حیاتی دارد . آباست و 

 و ج )  الف ، ب ۱،۳شکل  ۱،۳جدول (

یرد و بھ صورت عمده گھای ھندوکش و پامیر سرچشمھ می ه افغانستان خشک از کو ،گدریای ھای بزر
 ان زیاد است جریان دارد . بشیت و بھ سمت مناطق کم ارتفاع کھ ناس ان برف و یخچال ھا اءمنش



جریان در دریا  برفھای ذوب شده جریان آب آن بھ حد اعظمی می رسد، زیرا کھ آب در بھار و تابستان 
 آبشتر یمقدار ب .خشک می شود گی بزرھاان کم می شود و بعضی دریا آبدارد و در خزان و زمستان 

ات باز مشخصات ان ترس یشدن برف زمستان و یخچال ھای قبلی حاصل می شود کھ یک آببر اساس 
بھ صورت  فروان است کھ در مناطق کھ ارتفاع ان کم است ھای جریان آب موقتی شبکھ. شتر استیب

ات مناطق دشتی تا اندازه زیاد مشخص پر شده و این مناطق طوفان ھای بارانیتوسط  عموم در تابستان 
می از سمت جنوب بھ کشور داخل موس راندر جای واقع می شود کھ با . این وضعنمود میسازدرا وا
 .شود

   .) favre and kamal, 2004( : اوسط ساالنھ آب جاری در افغانستان۱،۳جدول 

 حوزه دریا
 

 موآ
 کابل

 ھلمند دریای 
 ھریرود ـ مرغاب

 حوزه شمالی

 ساحھ بھ فیصدی
  
14 
12 
43 
18 
13 

 bcmاوسط ساالنھ جریان اب
  

48 
22 
9،3 
3 
1،8 

 جریان ساالنھ آب  %مجموع 
 
57 
26 
11 
4 
2 

 

 

 .۱۹۷۸الف: دریای کابل در سال  ۳،۶شکل 



 

 .کابل در جریان خشک سالی ھای اخیرب: دریای  ۳،۶شکل 

 

 .۱۹۷۷محل نزدیک ولسوالی سروبی سال ج  ۳،۶شکل 

 

 



شکل بھ . ( تقسیم شده اند کنترولعمده  ساحھ سھ آبی بھحوزه ھای افغانستان بر اساس موقیعت  ھای دریا
 :)گرددمراجعھ ج  ۱،۳

 دریایی نیل شباھت دارد و با کھ از لحاظ حجم آب  یای اموبھ سمت شمال و شمال غرب جریان در – ۱ 
 .پیدا میکندجریان  اسیای مرکزی و ترکستان بھ مناطق کم ارتفاع گری دیھادریاو  دریای امو

حوزه ایران کھ و سطح مرتفع افغانستان  بھ اً ب و جنوب غرب جریان قوی اب خصوصبھ سمت غر – ۲
حوزه  ھلمند کنترول می شود و بھ بھ واسطھ دریای از لحاظ ساختار شمرده می شود تا اندازه زیادبستھ 
 .میریزدیستان یاد می شود و باالی سرحدات افغانستان ایران واقع است نام س کھ بھ

کھ حوزه ازاد دریای کابل بھ سمت  جنوب شرق جریان دارد و با معاونین خود بھ سیستم حوزه سند    – ۳
در جایی کھ در مرکز و منطقھ شرقی، خصوصاً  این جریان بزرګ آب است، داخل می شود. بیشتر

و جنوب ھند و پاکستان کھ از جنوب  نرطوبتی کھ بادھای غربی و ھمچنان مونسوارتفاع آن زیاد است، 
 نشاءاز جملھ تمام دریای عمده کھ از مناطق مرتفع افغانستان مشرق وارد کشور می شود، جذب می کند، 

. دریا پل اتک با دریای سند یکجا می شودر میریزد . دریای کابل در حدریای کابل بھ ب آبرد تنھا گمی
مال دریای امو و معاونین ان می باشد کھ درش ،کھ از سرحدات افغانستان خارج می شود یرگھای دی

یره حتشکیل می دھد و در بکھ یک حوزه بستھ است  را ترکستان ورده وحوزهاسرحد کشور  را بھ میان 
کھ در شمال غرب دریای مرغاب و ھریرود حوزه ترکستان  .میریزداست ان در حال کاھش  آبل کھ ارا

بستھ و فرو دریای ھلمند در جنوب غرب کشور بھ حوزه  آن ھم حوزه بستھ شمرده می شود، جریان دارد.
 . ھـ )ب ِ ج و الف   ۳،۷ی ھا شکل(  میریزد . ،سیستان کھ بھ ھامون ھلمند یاد می شود رفتھ

 

 . را نشان می دھد است و اشکال عمده اراضی حجم آب ستیشن بزرگ اندازه گیریاالف : نقشھ دریای ھلمند کھ دارای  ۳،۷شکل 



 
 .دلی دریای ھلمنسفکھنھ  نقشھ: ب ۳،۷شکل 

 

 

 

 . امدجناستان می یس ی: نقشھ حوزه فرعی دریای ھلمند کھ بھ فرورفتگی ھاج ۳،۷ شکل

 



 
  میباشد.: عکس ھوایی  بند کجکی د  ۳،۷شکل 

 

 

 بند کجکی.  بر دریای ھلمند در نزدیکی ھـ: عکس ھوایی  پل   ۳،۷ل  شک

 

 

 



 
در ی فرعی دریای ارغندداب است ھادریا از جملھ  کھ بھ طرف دریای دوری کھ ریگستانسرخ رنگ  ریگیھای  : تپھ۳،۸ شکل

  . حال انکشاف است

 

سرازیر می شود  سنگیو یخ یخچالھای کھ از برف یا یخچال ھا  آبتمام این دریا ھا در مناطق مرتفع از 
بھ  آب دجایی کھ جریانات متعد ،شتھ و بھ  وادی وسیع داخل شودذگھ ھای کوه ھا گنتقبل از ان کھ از 

 در وادی ھا آبکم عموماْ وادی ھای جریان موقتی  آبجریان  ،یانجامندبمناطق کم ارتفاع میدانھا سیالبی 
سریع  آبجریان  و  ددھب می سھ را تربسانواع مختلف مواد مترھای سرازیر می شود کھ ھمعموال از کو

کھ نشیب و ساحھ آن متفاوت است  را پکھ ھای ترسباتی ھاه در جلو دامنھ کو سبھترمو جریان مواد 
 )  ۱۰،۳ – ۹،۳  (شکل .تشکیل می دھد



 
کھ از مناطق  مواد رسوبی فرسایشمیگرد کھ توسط  اءباالیی کوه ھا منشنقاط در افغانستان از ترسبات پوشیده از برف  :۳،۹شکل
 تجمع می کند. و در منطقھ وسیع پایین  شودمی  بھ شکل پکھ از طریق شبکھ (جوی) ھای خشک شده  آب  پراګنده  انتقال داده باال

 
ار شریف پکھ ترسبات برف مز کیلومتر است ). ۲۰مصنوعی کھ ساحھ وسیع را احتوا می کند ( مقیاس ان  : عکس قمر۳،۱۰شکل 

بوجود آمده است. درین منطقھ جریان کھ در جنوب منطقھ سبز در کوه منشاً میګرد  بلخ توسط مردم برای استفاده از آب  دریای  کھ
 آن از جنوب بھ طرف شمال میباشد.

 



منظور  ھبکھ از آن   مصنوعییا ای شبکھ و یا جوی ھای طبیعی و راد پکھ ھای ترسباتی مناطق ثراک
ھا بھ مناطق و میدانھا سیالبی دریا )Alluvial fanپکھ ھای ترسباتی(این  می باشد.استفاده میشود آبیاری 

داخل می  ،ان کمتر است و میدانھای رسوبی را تشکیل داده است بشین ،کم ارتفاع کھ نسبتاْ وسیع است
اکثریت این مناطق ساحھ تپھ ھای  .بیانجامد طالقھااموقتی یا ب ھای کھ بھ حوزه ھای جھیلشوند قبل از ان 

در  .ده  شده استاورحوزه توسط جریان دریا ھا این بھ  ،قبل از اینکھ جھیل خشک شود و ی بودهگری
تاریخی نشان می دھند کھ اکثر مناطق مرتفع زمین ھای کم ارتفاع  بھ  سناد و ریکاردقرنھای قبلی ا

ی مساعد بوده و در گبارند آبکھ برای نفوذ  شدهیاه وبتھ ھا پوشیده گالت یا گصورت وسیع توسط جن
از بین بھ سرعت  گالتجن شتھذگوقتی کھ در افغانستان در سھ دھھ  .ردتا ثیر دا آباھستھ کردن جریان 

ژیم . راست گردیدهدر افغانستان  باعث افزایش سیالب ھای متنوع و یافتھ عھا توسحراھصت و رف
ی از ضعباست  ختلفم آبجریان  زیراکھ در طول سال کنترول، ھایدرولوجیکي افغانستان فرق میکند

یر تابستان و اوایل ی و در اخاعظم دحان در اخیر زمستان و بھار بھ  آبدریا ھا رژیم بارانی دارد کھ 
ھای  آبریاھای دبسیاری از شوند. می  یک تعداد ان بھ کلی خشکغری می رسند و صخزان بھ حد ا

در ان جریان  آبندارند . رژیم بارانھا سیالبی در جا ھایکھ  آبمی تا نومبر و دسمبر  -جاری از اپریل 
سریع برف یا  شدن آبصوصاْ در وقت خنولھ در افغانستان  و ،جوی ،وادی ،در دره .ندارد رخ می دھند

افغانستان در کوه ھای بلند شمال شرق  رژیم برف .می کند پیدا جریان آببارنھا طوفانی تابستان در ان 
در  آبجریان  .میباشدمنجمد  منطقھ آبکم است زیراکھ در این وقت  ان آبدر زمستان مقدار جریان 

 کھ مناطق جنوب شرق می شود . آبت برف و یخ قحد اعظمی می رسد زیراکھ در این وتابستان بھ 
در این وقت بارنده  ، الکنستان بھ حد اعظمی می رسدتابان ھم در  آبجریان  بودهی وندارای رژیم مونس

 ی روبھ افزایش است .گ

ا درست است واحتمال ان ناز معلومات  ملواستفاده از ان در افغانستان مقابل دسترسی و  آب یتخمین واقع
چنین  نیست. و یا قابل اعتماد  اشتباه نیستْا تخمین ھای مختلف خالی از ظاھر .بھ یک سوم می رسد

ود تخمین ضعیف استفاده شده تت کرده و یا از میئنش نیستکھ از تصوراتی کھ قابل اعتماد  معلوم می شود
شده  وری نھاجمع  گذاشتھ جنگسال  ۳۰ی قابل اعتماد در تادات کھ ینسعلت ان ا قسماً  . ھر دو یاو است 
جاری افغانستان یا  آبدر صورت  .وی ھایدرولوجیکی تغیرات رخ داده استگشدر میتود پی قسماً  و است

بالغ بھ  ایی و زراعت جھان ملل متحددریاھای افغانستان براساس تخمین قدیم سازمان غذ آبمجموعھ 
 ۸۴ را فغانستانامجموعھ آب  ،رفتھگ ت. تخمین کھ کمی  دیر تر صورشود مکعب متر میلیارد ۵۵،۵۷

ساالنھ افغانستان از  آبمیلیارد متر مکعب افزایش در  ۲۸ ظاھراً  . اند نمودهمیلیارد متر مکعب تخمین 
در حالی کھ  کشور در سالھای  ،منابع غیر معلوم نقل قول شده است و احتمال دارد کھ درست نھ باشد

 اید کاھش پیدا کند نھ اینکھ افزایش یابد .دچار مشکالت جدی دوران خشکسالی بوده بنابر ان ارقام ب اخیر

 

 



کھ در وسط قرن بیستم  ارقامیان آب براساس جر: براساس حوزه دریایی اوسط حجم سالنھ  ۳-۲جدول 
 (Favre and Kamal, 2004; FAO, 1996) .ده استشجمع اوری 

 

 
 دریا امو  حوزه دریا 

 
 
 

 مجموعھ 

 
 نام دریا 

  *پنج آب
 کوکچھ 

 کندز 

 
  مکعبترمحجم ساالنھ بھ کیلواوسط 

36،42 
5،7 

6 
48،12 

 
 فیصدی مجموع 

%43  
7% 
7% 

75% 
 

 کابل
 
 
 
 
 

 مجموع

 
 وملگ

 کرم ،لمارو شم
 پنجشیر 

 **کنر
 کابل علیا

  
0.35 
0،4 

3،13 
15،25 
21،52 
21،65 

  
0 
0 

%4  
18% 

%3 
%26 

 

 

 حوزه شمالی
 
 
 
 

 مجموع 

 
 (خلم)انغتاشقر

  آببلخ 
 سفید آب

 اب گشرین ت

  
0.06 
1،65 
0،04 
0،1  

1،88 

  
0 

%2 
0 
0 

%2 
 



 ھلمند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعھ

 
 فراه رود 
 ادرسکن رود 

وسپاس رود خ  
رودشخا  
ج رود ک  

 غزنی رود 
 ھلمند در بند کجکی 
 موسی قلعھ رود 
 ارغنداب 
 ھلمند 
 حوزه دریای جنوب 

  
1.25 
0،21 
0،04 
0،17 
0،06 
0،35 
6 
0،22 
0،82 
0،11 
0،07 
9،3  

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7% 
0 
0 
0 
0 
11% 

 

   کاشان، کوشک رود   0.11     
  ھریرود        1.6        2%      
     مجموع            3.06       4%     
 100%   84.01       

3 29km* 314تاجکستان  درkm ** 310پاکستان  درkm 1997 ,(فغانستان در اFAO ( 

 
 

 : سیستم دریای امو

واخان یاد می  آبپامیر و  آب ،کھ بنام اقسوس آبدریای امو (اکسوس ) از دھلیز واخان افغانستان از سھ 
اخان در واخان با ھم و آبو  پامیر آبصل می شوند یرد . و در منطقھ سفلی با ھم وگشود سرچشمھ می 

انستان وتاجکستان را سرحد ملی افغ یو دریایی پنج بدخشان را تشکیل می دھد کھ قسمت اعظم شدهیکجا 
 : ۳-۱۳و  ۳-۱۲،  ۳-۱۱شکل  .دتشکیل می دھ



 
 .جریان دارد : دریای پنج بدخشان کھ در چند کیلومتری شمال و جھیل شیوا۳،۱۱شکل 

 

ت چپ و تاجکستان بھ طرف راست ان م: دریا پنج از کوھای پامیر بھ طرف غرب جریان دارد کھ افغانستان بھ س۳،۱۲شکل 
 موقیعت دارد .

 



 

 ین افغانستان و تاجکستان ساختھ شده است .ب : منظره پل نو  کھ باالی دریای پنج۳،۱۳شکل 

 

رحدات دریای کوکچھ کھ از جنوب بدخشان جریان دارد یکجا می شود و دریای امو س بادریای پنج 
ترتیب قسمت شرقی سرحد شرقی  مینبکستان را با افغانستان و بھ ھزجنوبی متباقی تاجکستان و ا

 )۱۴،۳شکل ( .ترکستان را با افغانستان تشکیل می دھند 



 
 فرسایش: عکس تانک کھ بھ امو دریا از سمت افغانستان بھ حیث تالش برای مانع شدن از دست دادن خاک و یا توقف ۳،۱۴شکل 

 تیلھ کردند.بھ دریا سمت افغانستان از دریای امو 

 

یری قابل اعتماد موجود نیست یا ریکارد گاندازه  زیرا ، رفتھ متفاوت استگتخمین ھای کھ صورت 
 ۶۱از تاجکستان اغاز شده است کھ  آب داردن دریای امو کھ بھ اندازه نیل الک .جریانات قبلی وجود ندارد

ازبکستان و ترکمنستان کھ در منطقھ  .ان از افغانستان است آبفیصد  ۳۰ان از تاجکستان و  آبفیصد 
و را دریای ام آبفیصد مجموع  ۵۲ ،یکجا، ھر دو جمھوریت ن دریا موقیعیت داردجریایا سفلی ن یپای

از مجموع  افغانستان .شریک ساختھ اند با ھم دریا را حجمفیصد  ۹ اما فقد مورد استفاده قرار می دھند
 )( یک ونیم تا دواستفاده می کند کھ بالغ بھ رانآ فیصد ۱۰ر از تکم بھ دریای امو می ریزد کھآبی

بھ صورت اوسط  را تشکیل می دھد. دریای امو آبفیصد مجموع  ۲فقد  کھمی رسد   مکعبمترکیلو
کوکچھ کھ یکی از دریای ھای عمده  .استمتر مکعب در ثانیھ  ۲۰۰۰االنھ دریای امو س آبجریان 

ز کھ یکی دریای کند .درسال است  sec 3m/ ۱۶۳تا   ۱۰۸ ان از آب مقداراست  کشور شمالدر انستان افغ
است تمام دریا ھای کھ در مترمکعب در ثانیھ  ۱۰۸النھ ان ااوسط س آباز معاونین دریای امو است 

یرند بھ دریایی گھای کھ سرچشمھ می  کافی ندارند کھ از کوهآب وزه دریایی شمال شرق جریان دارند ح
یرند و چیزی کھ باقی می ماند در گقرار می استفاده  یاری موردآب اکثریت انھا برای .شوندمیامو یکجا 

 حوالی دریایی امو در دشت جذب می شوند .

 

 



 :مرغابسیستم دریا ھای ھریرود ، 

 .یاری می کندآبرا  اتشکیل می دھند و ساحھ اطراف ھرافغانستان را ت آبفیصد  ۱۲ یاین سیستم دریای

 
 آن است. دریای ھر یرود کھ منار مشھور جام در کنار: عکس ۳،۱۵شکل 

 

کست شیرد و بھ طرف غرب جریان دارد و گدریای ھریرود از افغانستان مرکزی سرچشمھ می  آب
قبل از انکھ بھ طرف شمال انحنا کند کھ سرحد افغانستان و ایران  ،تا سرحد ایران تعقیب می کند وادی را

ین ایران و ترکمنستان جریان دارد تا این کھ در ب کیل کند و بعداً شمال غرب تشرا در دورترین نقطھ 
خارج می شود و در دشت  ھم در این حوزه از افغانستان آبقرم جذب شود . دریای مرغ استان قرگری
کھ عرض ان کم  عمیق canyonدره یا در یک  م جذب می شود. دریای مرغاب اول در افغانستانرقاقر

 ۵۵ آبمرغ یایمجموع ساالنھ در آبزراعت ندارد جریان دارد یاری آببرای ساحھ ان  است در امتداد
  مترمکعب در ثانیھ ۱۰۹۰در سیالب بھاری مقدار ان  ۱۹۳۹می رسد الکن در سال  مترمکعب در ثانیھ

 ۱۸۸۶ در سال  است الکن در وقت سیالب مترمکعب در ثانیھ ۴۱ ان آببھ شکل اوسط مقدار  . رسید
 اندازه شده بود .  sec3367m/مقدار ان  

 :ھلمند ، ارغنداب دریایسیستم 

این دریای مھم در یک ساحھ وسیع کھ از بامیان در منطقھ مرکزی افغانستان بھ سمت جنوب غرب بھ 
 .فیصد ساحھ کشور را احاطھ نموده است ۴۳کھ تقریباْ  ،ی سیستان و سرحد ایران جریان داردگفرورفت

ین می شود . در ا ،اه یکجاگلشکر  یجریان دارد بھ دریای ھلمند در نزدیک ردھادریای ارغنداب کھ در کن
 .سیستم دو بند اعمار شده است



ت دارد و یرشک موقعگکیلومتری  ۷۰ بند کجکی باالی دریا ی ھلمند کھ در ۱۹۵۰: در دھھ ۳-۷شکل 
مجموع  .ساختھ شده داردت یعموق ھارکیلومتری شمال شرق کند ۵۰ در ھارغنداب کدریای بند دھلھ باالی 

کھ اوسط جریان  مکعب تخمین شده بود،ترمکیلو ۷سالی نبوده تقریباْ در سالھای کھ خشک دریای ھلمند آب
 متر مکعب در ثانیھ ۲۰۰۰۰ - ۱۸۰۰۰و حد اعظمی ان بین  مکعبکیلو متر ۴۰۰۰الی  ۹۰ان از  آب

ن در آ آب و دادهکھ سرحد با ایران را تشکیل ی سیستان گدر دلتا در فرورفت شاخھ عمده ان  ،است بوده
 ھامون می ریزد . طالقبا جھیل

 :سیستم دریای کابل

 کابل موقعیت دارد، در غرب شھر کھ ھای مرکزی افغانستانھبھ شکل مجموعی دریای کابل از کو
کھ : از ھندوکش  ۳-۱۶شکل  .ھ یکی از معاونین دریای کابل استدریای پنجیشر ک .یردگسرچشمھ می 

کنر بھ افعانستان از شمال معاون مھم دریای کابل یعنی دریای  .در شمال شرق واقع است اغاز شده است
 آبفیصد  ۲۶فیصد ساحھ افغانستان را دربر دارد و  ۱۲جمعاْ  این دریا .می شودپاکستان داخل غرب 

  .را استدا ساالنھ کشور را

 

 
 . : عکس دریای پنجشیر در شمال شرق کابل۳،۱۶شکل 



 

تی است در افغانستان عزراخیلی زیاد  تی را کھ دارای ارزش اعھکتار زمین زر ۳۰۰۰۰۰این دریا 
ھکتار  ۵۰۰۰۰و در انجا  ل پاکستان می شودداخکابل بار دوم درشمال خیبر پاس دریای  .یاری می کندآب

الی  ۳۳دریا کابل از د . الخره سرانجام در اتک بھ دریای سند یکجا می شواتی را ابیاری و بعزمین زرا
در شھر کابل  ربار چندین یھای خشکسالی اخ الکن در سال را دارا بوده  مکعب آب در ثانیھ ترم ۴۶۰

 .شک شده بودکامْال خ

کاھش جدی را نشان می  کابل شھرآب دریای کابل در تخمین گردیده ومیلیون نفر  پنجنفوس شھر کابل 
 .دریای کنر و معاون دریای کابل کاھش یافتھ است. ھاھکودر شده  آببرف و یخچال ھای  زیرا ،دھد

بل از انکھ بھ ساالنھ ان ق آبجاری را تشکیل می دھد کھ اوسط مقدار  آبقسمت اعظم  : ۳-۱۷شکل  
 می رسد .متر مکعب فی ثانیھ  ۷۰۰بھ پاکستان داخل شود 

ھای پامیر ھشده کو آبو برف ھای  دریا ھای تاجکستان از یخچال ھا اکثراْ   ھای تاجکستان: دریا
 یرد کھ بھ سمت دریای پنج و امو جریان دارد .گسرچشمھ می 

 
 .نشان می داده شده است معاون دریای کابل بھ حیث کھ در شرق افغانستان نر: عکس دریای کالف ۳،۱۷شکل 

 



 
: نقشھ نشان می دھد کھ دریای مشھور کنر از آب یخچال ھای ھندو راج و کوه ھای شرقی ھندوکش کھ در شمال ب ۳،۱۷شکل 

 سرچشمھ می گیرد. ،دریای کنر جریان کند نامدر افغانستان بھ کھ از ان  قبلغرب پاکستان بھ حیث دریای چترال 

 

 

 



 

 

 
  ب و ج نقشھ دریا ھای تاجکستان .  ِ ،الف ۳،۱۸شکل 



 

ه ماندن مردم افغانستان در اینده بسیار ندز رایدر افغانستان ب ھادریا آبدومدار بودن  :وامدار بودند
 تعداد معیاراتا انھم یک بنیست  روشنزیاد برای اکثر مردم الکن اینده تا اندازه  .مھم و حیاتی است

م دبھتر در افغانستان برای مرھ شکل را ب آبساختھ شده کھ مردم افغانستان را کمک کند کھ فراھم کردن 
 .ین کندضمت

نیم کھ برای اید در مکاتب افغانستان تدریس کرا باید ھرکدام ما بیاموزیم و انرا ب معیارات: این ۳،۳ جدول
 .نیمبھتر پالن ک ،اینده خوب

پالنگذاری آب در افغانستان و برای کشورھای ھمسایھ کھ در سفلی  برایدوامدار  معیارات: ۳،۳جدول 
این یک لیست ارمانی است زیرا کھ فعالً تمام  .(after Gleick, 1998) جریان اب دریایي واقع اند 

 تطبیق شده نمیتواند. معیارات

 

بتوانند  رسیدن ان بھ قدر کافی برای بشریت بوده تا از اینطریق اساسی بھ آب،ضرورت یکی از  -۱
 صحت جامعھ را تامین کنند.

 .میباشدصحت و سالمتی ایکوسیستم مین ضحفظ، اعاده و ت اب بھ دیگر ـ ضرورت اساسی۲

موقعیت و چگونگی بستگی بھ این موضوع  کھ حفظ شود ، استانداردبھ شکل  حد اقل ـ کیفیت آب باید۳
 دارد. استفاده از اب

 تازه را اسیب نرساند . آبدید شدن ذخایر جازمدت ترانسانھا باید در د کرد و زندگی روزمرهعمل – ۴

دسترس و  شده آب باید جمع اوری، استفاده و کیفیت  آبع آبدر مورد فراھم اوری من معلومات  – ۵
 .عالقھ مندان گذاشتھ شود

 د .نیری نموده و انرا حل نمایگجلو آبالی ازعات بناکھ از م دهساختھ شموسساتی  مزمیکان – ۶

رادر  لتمام جوانب ذیدخ گینماینده  و بوده موکراتیکد آب بایدیری باالی گاری و تصمیم ذگپالن – ۷
مھیا را  ذیدخل عالقمندی متاثرینویری مستقیم گ یممصتو د. نپالن گذاری و تصمیم گیری تضمین نمای

 .گرداند

 

 

 )ینجا کلیک کنیدادر( مادیول سوم اموزش از راه دورسواالت 


