اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  -ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن – ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ورﮐﺷﺎپ آب ﺳرﺣدی
ﻣﺎدﯾول ﺳوم اﻣوزش از راه دور

 – ۳درﯾﺎی ھﺎی ھﻨﺪوﮐﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﻣﯿﺮ ،ھﻨﺪوراج و ھﻤﺎﻟﯿﮫ ﻏﺮﺑﯽ.
ﻧﺎم ھﺎی درﯾﺎ ھﺎ ) ﺷﮑﻞ  ۳،۱اﻟﻒ ب و ج (

ﺷﮑل  ۳،۱اﻟف  :ﻧﻘﺷﮫ ﺑﻌﺿﯽ درﯾﺎھﺎی ﻣﮭم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧطﻘوی اراﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ در آن درﯾﺎھﺎی ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن در ﺷﻣﺎل و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
در ﺟﻧوب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .

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

ﺷﮑل  ۳،۱ج :ﻧﻘﺷﮫ درﯾﺎھﺎی ﻣﮭم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣوزه درﯾﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم ﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﮫ از ﯾﺧﭼﺎﻟﮭﺎ ﺳرﭼﻣﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ھر ﻧﻘطﮫ ﺳﺑز ﻣﺳﺎوی اﺳت ﺑﮫ  ۱۰ﮐﺗﻠﮫ ﯾﺧﭼﺎل ھﺎی ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل و ﺷرق ﮐﺷور ﺗﻣر ﮐز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ) (Exorheicﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮ ﻣﯿﺮزﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (۳،۲
ﻏﻮرﺑﻨﺪ  -ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ – ﻟﻮﮔﺮ  -ﭼﺘﺮال  -ﮐﻨﺮ  -ﮐﺎﺑﻞ  -ﺳﻮات  -ﺳﻨﺪ  -ﺑﺤﺮ ھﻨﺪ

ﺷﮑل  :۳،۲ﻧﻘﺷﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣوزه درﯾﺎی ﮐﺎﺑل.

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ ) (Endorheicﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮ ﻧﮫ ﻣﯽ رﯾﺰد ):ﺷﮑﻞ ( ۳،۳
ھﻠﻤﻨﺪ  -ارﻏﻨﺪاب ﺳﯿﺴﺘﻢ  -ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن  -ﺟﮭﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮﺳﯽ ھﺎﻣﻮن  -ﮔﻮدزﯾﺮه

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

ﺷﮑﻞ  :۳،۴ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎھﺎی ﺣﻮزه ھﺮﯾﺮود ،ﺗﻨﺠﻦ و ﻣﺮﻏﺎب .
ھﺮﯾﺮود  -ﺗﻨﺠﻦ  -دﺷﺖ ﻗﺮه ﻗﻢ  -ﮐﺸﮏ  -ﻣﺮﻏﺎب  -دﺷﺖ ﻗﺮه ﻗﺮم

ﺷﮑل  :۳،۴ﻧﻘﺷﮫ درﯾﺎی ھﺎی ﺣوزه ھرﯾرود

ﺷﮑﻞ  :۳،۵ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮزه درﯾﺎی اﻣﻮ .
آب ﭘﺎﻣﯿﺮ  -آب واﺧﺎن  -درﯾﺎی ﭘﻨﺞ  -ﮐﻮﮐﭽﮫ  -ﮐﻨﺪوز  -اﻣﻮ و ﺑﺤﯿﺮه اورال

ﺷﮑل  :۳،۵ﻧﻘﺷﮫ ﺣوزه ﺳﯾﺳﺗم درﯾﺎی آﻣو

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ) (Exorheicاﺳﺖ و ﺑﺎ درﯾﺎی ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺤﺮ ھﻨﺪ ﻣﯿﺮﯾﺰد  .اﮔﺮ ﭼﮫ درﺳﺎل
ھﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .
از درﯾﺎی ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﮐﺎﻣ ْ
ﻼ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن دارد وﺑﮫ ﻧﺎم درﯾﺎھﺎی ) (Endorheicﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ در زراﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ رﯾﮕﯽ در ﺣﻮزه دﺷﺘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﯾﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮭﻮر اﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ان در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ ھﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی
اﺳﺖ و آب ان ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ارزش ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .
)ﺟﺪول  ۱،۳ﺷﮑﻞ  ۱،۳اﻟﻒ  ،ب و ج (
درﯾﺎی ھﺎی ﺑﺰرگ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺸﮏ از ﮐﻮه ھﺎی ھﻨﺪوﮐﺶ و ﭘﺎﻣﯿﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه
ﻣﻨﺸﺎء ان ﺑﺮف و ﯾﺨﭽﺎل ھﺎ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﮐﮫ ﻧﺸﯿﺐ ان زﯾﺎد اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد .

در ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن آب آن ﺑﮫ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ آب ﺑﺮﻓﮭﺎی ذوب ﺷﺪه در درﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن
دارد و در ﺧﺰان و زﻣﺴﺘﺎن آب ان ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ درﯾﺎھﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ آب
ﺑﺮ اﺳﺎس آب ﺷﺪن ﺑﺮف زﻣﺴﺘﺎن و ﯾﺨﭽﺎل ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ان ﺗﺮﺳﺒﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع ان ﮐﻢ اﺳﺖ ﻓﺮوان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ طﻮﻓﺎن ھﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎطﻖ دﺷﺘﯽ
را واﻧﻤﻮد ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺟﺎی واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎران ﻣﻮﺳﻤﯽ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﮐﺸﻮر داﺧﻞ
ﺷﻮد.
ﺟﺪول  :۱،۳اوﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﮫ آب ﺟﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻮزه درﯾﺎ

ﺳﺎﺣﮫ ﺑﮫ ﻓﯿﺼﺪی

آﻣﻮ
ﮐﺎﺑﻞ
درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ
ھﺮﯾﺮود ـ ﻣﺮﻏﺎب
ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺷﮑل  ۳،۶اﻟف :درﯾﺎی ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل .۱۹۷۸

14
12
43
18
13

) .(favre and kamal, 2004

اوﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎن اب bcm

48
22
9،3
3
1،8

ﻣﺠﻤﻮع  %ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ آب

57
26
11
4
2

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

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

درﯾﺎ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﺣﻮزه ھﺎی آﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻋﻤﺪه ﮐﻨﺘﺮول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ) .ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
 ۱،۳ج ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮔﺮدد(:
 – ۱ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎی اﻣﻮ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ دارد و
درﯾﺎی اﻣﻮ و درﯾﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 – ۲ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی اب ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﮐﮫ ﺣﻮزه
ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮫ واﺳﻄﮫ درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺣﻮزه
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺣﺪات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰد.
 – ۳درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮزه ﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻮزه ازاد
اﺳﺖ ،داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آب اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺰرګ در ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ارﺗﻔﺎع آن زﯾﺎد اﺳﺖ ،رطﻮﺑﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎدھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ از ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻤﺎم درﯾﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﮫ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء
ﻣﯿﮕﺮد ﺗﻨﮭﺎ آب درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺑﺤﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰد  .درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ در ﭘﻞ اﺗﮏ ﺑﺎ درﯾﺎی ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﯾﺎ
ھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﺳﺮﺣﺪات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﯾﺎی اﻣﻮ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﺷﻤﺎل
ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن اورده وﺣﻮزه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن را ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ و در ﺑﺤﯿﺮه
ارال ﮐﮫ آب ان در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰد .در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﯾﺎی ﻣﺮﻏﺎب و ھﺮﯾﺮود ﺣﻮزه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ
آن ھﻢ ﺣﻮزه ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن دارد .درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺣﻮزه ﺑﺴﺘﮫ و ﻓﺮو
رﻓﺘﮫ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺎﻣﻮن ھﻠﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺮﯾﺰد ) .ﺷﮑﻞ ھﺎی  ۳،۷اﻟﻒ ب ِ ج و ھـ (.

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

ﺷﮑل  ۳،۷ب :ﻧﻘﺷﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺳﻔﻠﯽ درﯾﺎی ھﻠﻣﻧد.

ﺷﮑل  ۳،۷ج :ﻧﻘﺷﮫ ﺣوزه ﻓرﻋﯽ درﯾﺎی ھﻠﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرورﻓﺗﮕﯽ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.

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

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

ﺷﮑل  :۳،۸ﺗﭘﮫ ھﺎی رﯾﮕﯽ ﺳرخ رﻧﮓ رﯾﮕﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طرف درﯾﺎی دوری ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎھﺎی ﻓرﻋﯽ درﯾﺎی ارﻏﻧدداب اﺳت در
ﺣﺎل اﻧﮑﺷﺎف اﺳت.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ درﯾﺎ ھﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ از آب ﮐﮫ از ﺑﺮف ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ھﺎ و ﯾﺦ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺒﻞ از ان ﮐﮫ از ﺗﻨﮕﮫ ھﺎی ﮐﻮه ھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﮫ وادی وﺳﯿﻊ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد آب ﺑﮫ
ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن آب ﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎْ وادی ھﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ آب در وادی ھﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﻮھﮭﺎی ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺳﺒﮫ را ﺗﺮﺳﺐ ﻣﯽ دھﺪ و ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺮﯾﻊ
و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺳﺒﮫ در ﺟﻠﻮ داﻣﻨﮫ ﮐﻮه ھﺎ ﭘﮑﮫ ھﺎی ﺗﺮﺳﺒﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﺸﯿﺐ و ﺳﺎﺣﮫ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﮑﻞ ) ( ۱۰،۳ – ۹،۳

ﺷﮑل :۳،۹ﺗرﺳﺑﺎت ﭘوﺷﯾده از ﺑرف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐوه ھﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﻣﯾﮕرد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرﺳﺎﯾش ﻣواد رﺳوﺑﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺎطق
ﺑﺎﻻ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﮑﮫ از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ )ﺟوی( ھﺎی ﺧﺷﮏ ﺷده آب ﭘراګﻧده ﻣﯽ ﺷود و در ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﯾﻊ ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺷﮑل  :۳،۱۰ﻋﮑس ﻗﻣر ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ وﺳﯾﻊ را اﺣﺗوا ﻣﯽ ﮐﻧد ) ﻣﻘﯾﺎس ان  ۲۰ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت ( .ﭘﮑﮫ ﺗرﺳﺑﺎت ﺑرف ﻣزار ﺷرﯾف
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از آب درﯾﺎی ﺑﻠﺦ ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺑز در ﮐوه ﻣﻧﺷﺎ ً ﻣﯾګرد ﺑوﺟود آﻣده اﺳت .درﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟرﯾﺎن
آن از ﺟﻧوب ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد.

اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﮑﮫ ھﺎی ﺗﺮﺳﺒﺎﺗﯽ دارای ﺷﺒﮑﮫ و ﯾﺎ ﺟﻮی ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮑﮫ ھﺎی ﺗﺮﺳﺒﺎﺗﯽ) (Alluvial fanو ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎ ﺳﯿﻼﺑﯽ درﯾﺎھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ
ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎْ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،ﻧﺸﯿﺐ ان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی رﺳﻮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ ،داﺧﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ان ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﺟﮭﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎطﻼﻗﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﮫ ﺗﭙﮫ ھﺎی
رﯾﮕﯽ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺟﮭﯿﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎ ھﺎ اورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻗﺮﻧﮭﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﻨﺎد و رﯾﮑﺎرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﮫ
ﺻﻮرت وﺳﯿﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮕﻼت ﯾﺎ ﮔﯿﺎه وﺑﺘﮫ ھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮده و در
اھﺴﺘﮫ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺎ ﺛﯿﺮ دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﮫ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻨﮕﻼت ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ و ﺻﺤﺮاھﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﻼب ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .رژﯾﻢ
ھﺎﯾﺪروﻟﻮﺟﯿﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ ،زﯾﺮاﮐﮫ در طﻮل ﺳﺎل ﮐﻨﺘﺮول ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
درﯾﺎ ھﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎراﻧﯽ دارد ﮐﮫ آب ان در اﺧﯿﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﯽ و در اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ
ﺧﺰان ﺑﮫ ﺣﺪ اﺻﻐﺮی ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ان ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از درﯾﺎھﺎی آب ھﺎی
ﺟﺎری از اﭘﺮﯾﻞ  -ﻣﯽ ﺗﺎ ﻧﻮﻣﺒﺮ و دﺳﻤﺒﺮ آب ﻧﺪارﻧﺪ  .رژﯾﻢ ﺑﺎراﻧﮭﺎ ﺳﯿﻼﺑﯽ در ﺟﺎ ھﺎﯾﮑﮫ آب در ان ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺪارد رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در دره ،وادی ،ﺟﻮی ،و ﻧﻮﻟﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎْ در وﻗﺖ آب ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮف ﯾﺎ
ﺑﺎرﻧﮭﺎ طﻮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ان آب ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺮف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﻮه ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن آب ان ﮐﻢ اﺳﺖ زﯾﺮاﮐﮫ در اﯾﻦ وﻗﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن آب در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ زﯾﺮاﮐﮫ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦ آب ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﮫ
دارای رژﯾﻢ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﯽ ﺑﻮده ﺟﺮﯾﺎن آب ان ھﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻻﮐﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎرﻧﺪه
ﮔﯽ روﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .
ﺗﺨﻤﯿﻦ واﻗﻌﯽ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ واﺣﺘﻤﺎل ان
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯽ رﺳﺪ .ظﺎھﺮ ْا ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﺌﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﻣﯿﺘﻮد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﺮ دو  .ﻗﺴﻤﺎ ً ﻋﻠﺖ ان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ داﺗﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ اوری ﻧﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺎ ً در ﻣﯿﺘﻮد ﭘﯿﺸﮕﻮی ھﺎﯾﺪروﻟﻮﺟﯿﮑﯽ ﺗﻐﯿﺮات رخ داده اﺳﺖ .در ﺻﻮرت آب ﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آب درﯾﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاﯾﯽ و زراﻋﺖ ﺟﮭﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ
 ۵۵،۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﻮد .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ظﺎھﺮاً  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در آب ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ درﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻟﮭﺎی
اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دوران ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮ ان ارﻗﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .

ﺟﺪول  : ۳-۲ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ اوﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺳﻼﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺮاﺳﺎس ارﻗﺎم ﮐﮫ در وﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه اﺳﺖ(Favre and Kamal, 2004; FAO, 1996).

ﺣﻮزه درﯾﺎ درﯾﺎ اﻣﻮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﮐﺎﺑﻞ

ﻣﺠﻤﻮع

ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻧﺎم درﯾﺎ
آب ﭘﻨﺞ*
ﮐﻮﮐﭽﮫ
ﮐﻨﺪز

ﮔﻮﻣﻞ
ﻣﺎرو ﺷﻤﻞ ،ﮐﺮم
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ
ﮐﻨﺮ**
ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﺎ

ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن)ﺧﻠﻢ(
ﺑﻠﺦ آب
آب ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﺮﯾﻦ ﺗﮕﺎب

اوﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
36،42
5،7
6
48،12

0.35
0،4
3،13
15،25
21،52
21،65

0.06
1،65
0،04
0،1
1،88

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺠﻤﻮع
43%
7%
7%
75%

0
0
4%
18%
3%
26%

0
2%
0
0
2%

ھﻠﻤﻨﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

ﻓﺮاه رود
ادرﺳﮑﻦ رود
ﺧﻮﺳﭙﺎس رود
ﺧﺎﺷﺮود
ﮐﺞ رود
ﻏﺰﻧﯽ رود
ھﻠﻤﻨﺪ در ﺑﻨﺪ ﮐﺠﮑﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻠﻌﮫ رود
ارﻏﻨﺪاب
ھﻠﻤﻨﺪ
ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺟﻨﻮب

ﮐﺎﺷﺎن ،ﮐﻮﺷﮏ رود
ھﺮﯾﺮود
ﻣﺠﻤﻮع

1.25
0،21
0،04
0،17
0،06
0،35
6
0،22
0،82
0،11
0،07
9،3
0.11
1.6
3.06
84.01

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

2%
4%
100%

 *29km3در ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن  ** 14km3در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  10km3در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )(FAO, 1997

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی اﻣﻮ:
درﯾﺎی اﻣﻮ )اﮐﺴﻮس ( از دھﻠﯿﺰ واﺧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﮫ آب ﮐﮫ ﺑﻨﺎم اﻗﺴﻮس ،آب ﭘﺎﻣﯿﺮ و آب واﺧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .و در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎ ھﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آب ﭘﺎﻣﯿﺮ و آب واﺧﺎن در واﺧﺎن ﺑﺎ ھﻢ
ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه و درﯾﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺪﺧﺸﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﮑﻞ  ۳-۱۲ ، ۳-۱۱و : ۳-۱۳

ﺷﮑل  :۳،۱۱درﯾﺎی ﭘﻧﺞ ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﮫ در ﭼﻧد ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل و ﺟﮭﯾل ﺷﯾوا ﺟرﯾﺎن دارد.

ﺷﮑل  :۳،۱۲درﯾﺎ ﭘﻧﺞ از ﮐوھﺎی ﭘﺎﻣﯾر ﺑﮫ طرف ﻏرب ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ و ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺑﮫ طرف راﺳت ان
ﻣوﻗﯾﻌت دارد .

ﺷﮑل  :۳،۱۳ﻣﻧظره ﭘل ﻧو ﮐﮫ ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﭘﻧﺞ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .

درﯾﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﺎ درﯾﺎی ﮐﻮﮐﭽﮫ ﮐﮫ از ﺟﻨﻮب ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﯾﺎی اﻣﻮ ﺳﺮﺣﺪات
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ
ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ) .ﺷﮑﻞ (۱۴،۳

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

ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ رﯾﮑﺎرد
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻻﮐﻦ درﯾﺎی اﻣﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻧﯿﻞ آب دارد از ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن اﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ۶۱
ﻓﯿﺼﺪ آب ان از ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن و  ۳۰ﻓﯿﺼﺪ آب ان از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻔﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎ ﻣﻮﻗﯿﻌﯿﺖ دارد ،ھﺮ دو ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﯾﮑﺠﺎ ۵۲ ،ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺠﻤﻮع آب درﯾﺎی اﻣﻮ را
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﺪ  ۹ﻓﯿﺼﺪ ﺣﺠﻢ درﯾﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻣﺠﻤﻮع
آﺑﯿﮑﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی اﻣﻮ ﻣﯽ رﯾﺰد ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ) ﯾﮏ وﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو(
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﺪ  ۲ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺠﻤﻮع آب درﯾﺎی اﻣﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﺻﻮرت اوﺳﻂ
ﺟﺮﯾﺎن آب درﯾﺎی اﻣﻮ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ .ﮐﻮﮐﭽﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از درﯾﺎی ھﺎی ﻋﻤﺪه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ان از  ۱۰۸ﺗﺎ  m3/sec ۱۶۳درﺳﺎل اﺳﺖ .درﯾﺎی ﮐﻨﺪز ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ درﯾﺎی اﻣﻮ اﺳﺖ آب اوﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﮫ ان  ۱۰۸ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم درﯾﺎ ھﺎی ﮐﮫ در
ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ آب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ از ﮐﻮه ھﺎی ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ درﯾﺎﯾﯽ
اﻣﻮ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﮭﺎ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ در
ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ اﻣﻮ در دﺷﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎ ھﺎی ھﺮﯾﺮود  ،ﻣﺮﻏﺎب:
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﯾﯽ  ۱۲ﻓﯿﺼﺪ آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺳﺎﺣﮫ اطﺮاف ھﺮات را آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

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

آب درﯾﺎی ھﺮﯾﺮود از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ طﺮف ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺷﮑﺴﺖ
وادی را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺮان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﻧﮑﮫ ﺑﮫ طﺮف ﺷﻤﺎل اﻧﺤﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان
را در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در
رﯾﮕﺴﺘﺎن ﻗﺮا ﻗﺮم ﺟﺬب ﺷﻮد  .درﯾﺎی ﻣﺮﻏﺂب ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و در دﺷﺖ
ﻗﺮاﻗﺮم ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .درﯾﺎی ﻣﺮﻏﺎب اول در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﯾﮏ دره ﯾﺎ  canyonﻋﻤﯿﻖ ﮐﮫ ﻋﺮض ان ﮐﻢ
اﺳﺖ در اﻣﺘﺪاد ان ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری زراﻋﺖ ﻧﺪارد ﺟﺮﯾﺎن دارد آب ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻻﻧﮫ درﯾﺎی ﻣﺮﻏﺂب ۵۵
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻻﮐﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۳۹در ﺳﯿﻼب ﺑﮭﺎری ﻣﻘﺪار ان  ۱۰۹۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ
رﺳﯿﺪ .ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اوﺳﻂ ﻣﻘﺪار آب ان  ۴۱ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ ﻻﮐﻦ در وﻗﺖ ﺳﯿﻼب در ﺳﺎل ۱۸۸۶
ﻣﻘﺪار ان  367m3/secاﻧﺪازه ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ  ،ارﻏﻨﺪاب:
اﯾﻦ درﯾﺎی ﻣﮭﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ وﺳﯿﻊ ﮐﮫ از ﺑﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﮫ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ  ۴۳ﻓﯿﺼﺪ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺸﻮر را اﺣﺎطﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﯾﺎی ارﻏﻨﺪاب ﮐﮫ در ﮐﻨﺪھﺎر ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﮫ درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﺠﺎ ،ﻣﯽ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دو ﺑﻨﺪ اﻋﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۳-۷در دھﮫ  ۱۹۵۰ﺑﻨﺪ ﮐﺠﮑﯽ ﺑﺎﻻی درﯾﺎ ی ھﻠﻤﻨﺪ ﮐﮫ در  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮔﺮﺷﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد و
ﺑﻨﺪ دھﻠﮫ ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ارﻏﻨﺪاب ﮐﮫ در  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﻨﺪھﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه .ﻣﺠﻤﻮع
آب درﯾﺎی ھﻠﻤﻨﺪ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﮫ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ  ۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﮫ اوﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن
آب ان از  ۹۰اﻟﯽ  ۴۰۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺣﺪ اﻋﻈﻤﯽ ان ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰۰ - ۱۸۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﮫ ﻋﻤﺪه ان در دﻟﺘﺎ در ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آب آن در
ﺟﮭﯿﻞ ﺑﺎطﻼق ھﺎﻣﻮن ﻣﯽ رﯾﺰد .
ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ:
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ از ﮐﻮھﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ در ﻏﺮب ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد،
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .درﯾﺎی ﭘﻨﺠﯿﺸﺮ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  : ۳-۱۶از ھﻨﺪوﮐﺶ ﮐﮫ
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق واﻗﻊ اﺳﺖ اﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون ﻣﮭﻢ درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎی ﮐﻨﺮ ﺑﮫ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درﯾﺎ ﺟﻤﻌﺎْ  ۱۲ﻓﯿﺼﺪ ﺳﺎﺣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را درﺑﺮ دارد و  ۲۶ﻓﯿﺼﺪ آب
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺸﻮر را دارا اﺳﺖ.

ﺷﮑل  :۳،۱۶ﻋﮑس درﯾﺎی ﭘﻧﺟﺷﯾر در ﺷﻣﺎل ﺷرق ﮐﺎﺑل .

اﯾﻦ درﯾﺎ  ۳۰۰۰۰۰ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ را ﮐﮫ دارای ارزش ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد زراﻋﺘﯽ اﺳﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎر دوم درﺷﻤﺎل ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺎس داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻧﺠﺎ  ۵۰۰۰۰ھﮑﺘﺎر
زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ را اﺑﯿﺎری و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﺗﮏ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .درﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ از  ۳۳اﻟﯽ
 ۴۶۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺛﺎﻧﯿﮫ را دارا ﺑﻮده ﻻﮐﻦ در ﺳﺎل ھﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻣ ْ
ﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻔﻮس ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و آب درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ درﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎھﺶ ﺟﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮف و ﯾﺨﭽﺎل ھﺎی آب ﺷﺪه درﮐﻮھﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .درﯾﺎی ﮐﻨﺮ و ﻣﻌﺎون درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ.
ﺷﮑﻞ  :۳-۱۷ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﺟﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اوﺳﻂ ﻣﻘﺪار آب ﺳﺎﻻﻧﮫ ان ﻗﺒﻞ از اﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ  ۷۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻓﯽ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ .
ْ
اﮐﺜﺮا درﯾﺎ ھﺎی ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن از ﯾﺨﭽﺎل ھﺎ و ﺑﺮف ھﺎی آب ﺷﺪه ﮐﻮھﮭﺎی ﭘﺎﻣﯿﺮ
درﯾﺎ ھﺎی ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن:
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ درﯾﺎی ﭘﻨﺞ و اﻣﻮ ﺟﺮﯾﺎن دارد .

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

ﺷﮑل  ۳،۱۷ب :ﻧﻘﺷﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ درﯾﺎی ﻣﺷﮭور ﮐﻧر از آب ﯾﺧﭼﺎل ھﺎی ھﻧدو راج و ﮐوه ھﺎی ﺷرﻗﯽ ھﻧدوﮐش ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل
ﻏرب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث درﯾﺎی ﭼﺗرال ﻗﺑل از ان ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم درﯾﺎی ﮐﻧر ﺟرﯾﺎن ﮐﻧد ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد.

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

دواﻣﺪار ﺑﻮدن :دوﻣﺪار ﺑﻮدن آب درﯾﺎھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻻﮐﻦ اﯾﻨﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﮭﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﺎرات
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن آب را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺑﮭﺘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول  :۳،۳اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرات را ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﮐﺪام ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و اﻧﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای
اﯾﻨﺪه ﺧﻮب ،ﺑﮭﺘﺮ ﭘﻼن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺪول  :۳،۳ﻣﻌﯿﺎرات دواﻣﺪار ﺑﺮای ﭘﻼﻧﮕﺬاری آب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﮐﮫ در ﺳﻔﻠﯽ
ﺟﺮﯾﺎن اب درﯾﺎﯾﻲ واﻗﻊ اﻧﺪ  (after Gleick, 1998).اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ارﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ ﻓﻌﻼً ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﯿﺎرات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ.

 -۱ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آب ،رﺳﯿﺪن ان ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ از اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ـ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اب ﺣﻔﻆ ،اﻋﺎده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﮑﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
۳ـ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد  ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اب دارد.
 – ۴ﻋﻤﻠﮑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در درازﻣﺪت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪن ذﺧﺎﯾﺮ آب ﺗﺎزه را اﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .
 – ۵ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻓﺮاھﻢ اوری ﻣﻨﺂﺑﻊ آب  ،اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه و دﺳﺘﺮس
ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
 – ۶ﻣﯿﮑﺎﻧﺰم ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻻی آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و اﻧﺮا ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 – ۷ﭘﻼﻧﮕﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻی آب ﺑﺎﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ذﯾﺪﺧﻞ رادر
ﭘﻼن ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ذﯾﺪﺧﻞ را ﻣﮭﯿﺎ
ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺳواﻻت ﻣﺎدﯾول ﺳوم اﻣوزش از راه دور )دراﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد(

