
پاکستان  –تاجکستان  –افغانستان   

 د سرحدي اوبو ورکشاپ

دريم ماډيول يواټن څخه د زده کړ يله لر  

 

راج، دلويديځ هماليا سيندونه د هندوکش، افغان پامير، هندو. ۳  

 شکل(الف، ب او ج   ۱، ۳)  .د سيندونو نومونه

 
الف شکل : د افغانستان د ځينو عمده سيندونو نقشه، سيمه یزه بڼه څرګندوي چې په هغې کې د ګاونډیو هېوادونو یو څو نور  ۱،۳

 .سيندونه په ښی اړخ کې په شمال کې تاجکستان او پاکستان په جنوب کې ښودل شوي دی

 

 



 
  .غی نومونه په کې ليکل شوي دید افغانستان د عمده سيندونو نقشه او په انګليسی ژبه د ه :ب شکل ۱،۳

 
په همدی ډول د کنګل ویلې شوي اوبو منابع ښودل شوي او ج نقشه  : د افغانستان د سيندونو نقشه چې د اوبو د بهير عمده سيستم  ۱،۳

چې د هېواد په   دي.  په نقشه کې د شنې نقطې په واسطه کنګلونه ښودل شوي دي، چې هره نقطه د کنګلونو له لسو کتلو سره برابر ده،

  .شمال او ختيځ کې متمرکز شوي دي،

 



 دی، سمندر ته جریان مومي.  Exorheicشکل: د کابل سيند سيستم  ۳-۲

 .کونړ، کابل، صوات،سند  د هند سمندر (چترال)غوربند، پنجشير، لوګر، 

.  

 .شکل : د کابل د سیند حوزه یا سیستم  ۲،۳

  

 مومي. نه دي، سمندر ته جریان (Endorheic)   د هلمند د سيند سيستم :شکل ۳ -۳

 .، د هامون موسمي جهيلونه، ګود زیرهفرورفتګي سيستان –هلمند، ارغنداب 



 
 .شکل : د هلمند د سيند حوزه  ۳.۳

 

 .سيند سيستم تنجان او مرغاب  –شکل: د هریرود  ۳-۴

 .رم دښته، کشک، مرغاب، قراقم دښتههریرود، ټنجن، قراق



 
 .شکل : د هریرود د سيند حوزه  ۴،۳

 

 د امو سيند سيستم :شکل ۳-۵ 

 .پامير اوبه، واخان اوبه، پنج، کوکچه، کندز، امو دریا، ارال سمندرګی 



  .شکل : د امو د سيند حوزه ۵،۳

 

سره  ږي،یتو يه سمندر کهند پ ږی او ديد سند له سيند سره یو ځای ک ,دی Exorheic د کابل سيند سيستم 

 ږي. يږي وچيسمندر ته ورس يچ يد سند سيند مخکی له د  يد وچکالۍ په وچو کلونو ک يچ يله د

ږي یا په شګلنه سيمه او يورڅخه ګټه اخيستل ک يد افغانستان نور سيندونه دلته په بشپړ ډول په کرنه ک 

 وایي.  Exorheicتبخيریږۍ، نو ځکه ورته  يسيمه ک ياو په همد ييږبه يدښتي حوزه ک

 يکپه جوړښت  يد رسوبي بڼ يد ځمک ير مشهور دی، فعاليت ییډ  يافغانستان سيندونه د تنوع  له مخد 

 الف ، ب، او ج شکلونه(.  ۱. ۳جدول،  ۱. ۳دافغانانو لپاره  حياتی ارزښت لري، )  يپياوړی دی. اوبه ی

 

او  يمده ډول له واورږي، په عید وچ افغانستان لوی سیندونه له هندوکش  او پامیر غرونو څخه پیل ک

بهیږي. په پسرلي او اوړي  زیات دی، يی يځوړ يچټیټو سیمو خواته  یخچالونو څخه سرچینه اخلي او د

لوی  يږي او ځینیاوبه کم يی يږي. په مني او ژمي کیبه ياوبه په سیند ک يویلي شو يد واور يکي ی

دو څخه السته راځي. یا له پخواني یږی،زیاتره اوبه د ژمي د موسمي واورو له ویلي کیسیندونه وچ

 يږي. د اوبو موسمي بهیر په هغو سیمو کیځانګړتیا ده رامنځته ک يزیات ترسبات ی يکنګلونو څخه چ

 بڼه  غوره کوي. همدغه هبهاند تالنده او برښنا يډول په اوړي ککم دی او په عمومي  يلوړوالی ی يچ



 يچږي. یواقع ک يړتیا ده. دغه  بڼه په هغه  ځای کدښتي سیمو ځانګ د يانداز يتر زیات طوفاني ورښت

 موسمی ورښت له جنوب څخه راننوځي.

  (  favre and kamal, 2004جدول : په افغانستان کې په اوسط ډول روانی اوبه )  ۱. ۳

 د ټول کلنی بهیر سلنه          bcmپه اوسط ډول د اوبو کلنی بهیر                      %د سیند حوزه                ساحه  

 ۵۷                                               ۴۸                                      ۱۴امو سیند                     

  ۲۶                                                ۲۲                                     ۱۲کابل                          

 ۱۱                                               ۹،۳                                    ۴۳هلمند                          

  ۴                                                  ۳                                      ۱۸مرغاب           –هریرود 

 ۲                                                ۱،۸                                     ۱۳شمالی حوزه                 

 

 

 .م کال  ۱۹۷۸الف شکل : د کابل سیند په کابل کې  ۶،۳



 

 .ب شکل : کابل سیند په کابل کې د اوسنۍ وچکالۍ په کلونو کې  ۶،۳



 

  .م کال کې ۱۹۷۷سروبي ته نزدې به ج شکل :  ۶،۳

 

 شکل(.  ۱. ۳دري عمده مکاني کنټرول لري. )   يد موقعیت له مخ يد سیند د حوز د افغانستان سیندونه

. شمال او شمال لویدیځ ته د نیل د  سیند په اندازه د امو سیند او نور سیندونه د مرکزي اسیا  د ترکستان ۱

 بڼه غوره کوي. يحوز يتړلد ږی او یک ګڼل Endorheicژورو سیمو ته ځي. 

د څخه  يله لوړي سطحایران  -ره بیا د افغانی. لویدیځ او جنوب لویدیځ ته د اوبو پیاوړي بهیرونه په ت۲

ږي یدهلمند د سیند پواسطه کنټرول ي، د جوړښت له مخيپور يانداز يتر زیات  يپر لور چ يحوز يتړل

 ږي.یته داخل يد سیستان حوز ياو د ایران په سرحد ي سیمه ک

د کابل د سیند جریان دی،  له خپلو مرستیاالنو سره په پاکستان  يد جنوب ختیځ په لور د اوبو بهیر چ. ۳

زیاتره دغه  ږي.یپه نوم یاد exorheicد  يعلت دی، چ همدغه ږي،یسیستم ته داخل يد سند د حوز يک

زیات وی  يی لوړوالی يچ يره بیا په هغه ځای کیپه ت يه مرکزي او ختیځه برخه کاوبه د افغانستان پ

له جنوب او جنوب  يلویدیځ بادونه او همدارنګه د هند او پاکستان د مونسون لنده بل چ يهغه لنده بل چ

 ختیځ څخه راځي، جذبوي. 



  يچ د افغانستان د لوړو سیمو څخه سرچینه اخلي، یوازي د کابل سیند اوبه يد ټولو عمده سیندونو څخه چ

 exorheicږي او ید سند له سیند سره یو ځای ک يږی، د کابل سیند د پاکستان په اټک کیته رس رسمند

واد له سرحدونو څخه وځي د امو سیند یده يچ دي، نو کله endorheicنور عمده سیندونه او  ږيیګڼل ک

ته ور  يترکستان حوزرحد جوړوي.او د واد سید ه يواد په شمال کیه د يو په شمول چاو مرستیاالن

 يږي. په شمال لویدیځ کیدي، توی يدو  په حال کید کم يیاوبه  يچ ياو د ارال په سمندرګی ک ږيیداخل

او  ( حوزه ده ورننوزيendorheic) يتړل يته چ يهریرود سیند هم  د ترکستان  حوز دمرغاب او

الف  ۷. ۳ږي. ) یهامون نوم يچ ،ده حوزه يتړل يپور يد سیستان حوز يچ يهلمند په جنوب لویدیځ ک

 شکل، ب، ج، د، او هـ شکل(. 

 

 

 

  .الف شکل : د هلمند د وادی نقشه چې په هغې کې د اوبو د اندازه کولو سټیشن او ځمکې عمده شکل ښودل کېږي ۷،۳



 

 .ب شکل : د هلمند د سیند د کښتنۍ برخې زړه نقشه ۷،۳

 

 .فرو رفتګي کې د هلمند د سیند د څانګی د اوبو د توېدو حوزېج شکل : د سیستان په ژوره یا ګودال یا  ۷،۳



 

   د شکل : د ټیټې ارتفاع مایل هوایي تصویر د هلمند د سیند په اوږدو کې د کجکي د سیند بند ښودل کېږي   ۷،۳

 

هـ شکل : د ټیټې ارتفاع مایل هغه هوایي عکس چې په هغې کې د هلمند د سیند د پاسه پل ښودل شوی دی، دغه پل د کجکي له   ۷،۳

 بند څخه لږ ښکته دی. 



 

 .شکل: د هوا له مخې د شګو سرې غونډۍ ، کندهار ته نږدې د ارغنداب د سیند د ډوری په څانګی یرغل کړی دی   ۸،۳

د غرونو له تنګیو  يله دی چ ينه اخلي. مخکیشوي اوبو څخه سرچ يسیمو له ویلدغه سیندونه د لوړو 

ږي ید اوبو د جریان تیراسونه او ټیټ سیالبي میدانونه پیلهلته  يڅخه تیر شي او پراخه وادی ګانو ته چ

له غرونو څخه بهیږی  ي، چ يوادیګان يد اوبو د جریان موقتپه عمومی ډول   جریانورسیږی، کوچنی 

شیان  په اوبو النده يبیالبیل ډولونه ترسب کوي. د غرونو په مخکنی برخه ک  Dischargesد  يه چچرت

ځوړی او اندازه د توپیر لري رامنځته  يچ د اوبو ترسباتي پکه يجریان مومی او په پای ک يپه چټک

 شکل ( ۳-۹-۳-۱۰) .ږيیک



 

په غرونو کې د رسوبی موادو د توږنې په واسطه د اوبو د وچو  شکل : په افغانستان کې په واورې پوښ شوي ترسباتي پکه  ۹،۳

 .شبکو په واسطه په هغې په مخه کې خپاره شوي دی 

 

چې د  کېلو متره دی د مزارشریف ترسباتي پکه  ۲۰شکل : د یوی پراخې ساحې د مصنوعي سپوږمۍ منظره چې مقیاس یې   ۱۰،۳

څخه د کرنې لپاره ګټه اخستل شوې ده، چې له غرونو څخه په جنوب کې دې سیمې ته انسان په واسطه د اوبو لګولو لپاره د بلخ اب 

 بهیږي. 



 

د انسانانو په طبعي او هم  يانداز يتر یو يلري، چ يزیاتره سیمی د جهیلونو شبک alluvial-fanد  

 اخلي.، ګټه لپاره جوړ شوي دي يله موسمي اوبو څخه د کرن يچ  د اوبو د حرکت مسیر بدلولواسطه 

په لور ځوړی پیدا او د سیند سیالبی میدانونونو هم د ټیټو سیمو د میدانونو   د اوبو ترسباتي پکهدغه 

جهیلی حوزی   موقتيد لوی یا  يدغه کار تر هغه ادامه پیداکوی چ کمیږي. يکوي،  پراخیږي  او ځوړ

د  يرسوبي مواد چدغه ي. ریګي غونډۍ جوړو يدی سیمی زیاتره یا یوه برخه ید یا جبهی ته ورسیږي. 

تاریخي  يړیوکیه مخکنیو پپجهیل وچ شي راوړل شوي دي  يچ يله د يسیند د جریان په واسطه مخک

 ا وروسته داو بی يکم دی په لرغوني وختونو ک يلوړوالی ی يچ يسیم يهغه لوړ يریکارد ښیي چ

د  يپه خاوره ک ياو په پراخه پیمانه په ځنګلونو ونو او په بوټو پوښل شوي وه، چ په ورو کولو  يخاور

په افغانستان  ي، چيره پر دیسرب يوه، په د يزه کړیپوره اغ يی  ياو جریان باند نفوذاورښت د اوبو په 

و نور دیزیات شوي دي او د دښتي ک يرو دریو لسیزو کیره چټکۍ د ځنګلونو له منځه تلل په تیپه ډ يک

 زیات شوي دي  يسیالبونه هم په افغانستان ک څو ډولهاو ډولونه 

کنترولوونکی په ټول کال  ل ډولیالبید اوبو د مسیر بد افغانستان هایدرولوژیکي رژیم توپیر لري، ځکه 

 يد ژمي او پسرلي په پای ک يچ ځکه لري،  باراني رژیمسیندونه  يکبله ځین يږي له همدیلیدل ک يک

اوبه  يی ياو د مني په پای ک وبه رامنځته کوي او د اوړي په سرا يدل زیاتیویلي ک يد واور باران او

می څخه تر نومبر ډسمبر  –د اپریل سیندونه  يد کمو اوبو لرونک .ږيیپه بشپړ ډول وچ يکمیږي او ځین

 ، وادي،)په درو يک اوبو په مسیروچو  د رژیمونه ي سیالبي باران يپه افغانستان ک . اوبه نه لري يپور

 يویلي شي او یا په اوړي ک په چټکۍ يواور يچ يا په هغه وخت ک( په تیره بیيک nullahویالو او 

د  .اړه لري يپور يپه واور يرژیم ی يهغه سیندونه چ لري. زیاتره اوبه باراني طوفانونه واقع شي،

دلته اوبه کنګل  يکمه وي، ځکه چ يد اوبو اندازه په ژمي ک يافغانستان د شمال ختیځ په لوړو غرونو ک

ږي، هغه سیندونه یک ياو کنګلونه ویل يواور يد اوبو اندازه زیاتیږي، ځکه چ يی يوي او په اوړي ک

دغه زیاتوالی  يچ ،ږيیزیات يپه اوړي ک يپراته دي اوبه ی يموسمي رژیم لري او په جنوب ختیځ ک يچ

 .اړه لري يد ورښت په زیاتوالي پور يپه هغه وخت ک

ده او  د ناسمو مالوماتو سره ملڅخه ګټه اخیستنه  يد اوبو واقعي اندازه او له هغ يپه افغانستان ک 

ړونکي ته شک یل اټکلونه څیال بیدغه ب .تحول مومي يیو په در ياندازه یدقیق نه دي او  يمعلومات ی

 يالمل چ يدد  اړه وي.یتود کمزوری دی یا ښایي دواټکل د باور وړ نه دی یا د اټکل م يښوي ځکه چیپ

جګړه وه معلومات په سمه توګه نه دي راټول  يچ يکلونو ک ۳۰رو یپه ت يمعلومات باوري نه دي چ

تغیر  يد هایدرولوژۍ د پیشګویۍ په میتود ک يدا وي، چ يالمل ی يډول ښایي چ يشوي او په همد

اوبه د خوړو او  يلپه منځنۍ ډول کلنۍ اوبه یا د سیند ټو يپه هر صورت په افغانستان ک .راغلی وي

ملیارده  ۵۷ -۵۵  يټکل له مخد ا  Food and agriculture organization (FAO)د سازمان  يکرن

ملیارده  ۸۴ يلږه موده وروسته وشو، د افغانستان اوبه ی يرسیږي، خو هغه اټکل چ يپور مکعبه متره 

منبع څخه اخیستل شوي دي، خو  يزیاتوالی له نامعلومملیارده متره مکعبه  ۲۸دغه  .يوښودل متره مکعبه



مخ دی او ښایي د اوبو مخاد سختی وچکالۍ سره  يواد په اوسنیو کلونو کیه يځکه چ ،ت نلريیعواق

 ( جدول ۲-۳وي او زیاته شوي نه وي )اندازه کمه شوي 

مخې په اوسط ډول د سیند د اوبو کلنی حجم  مایي کې د سیند د حوزې لهید شلمې پېړۍ په ن  :جدول ۲. ۳

 (Favre and kamal FAO, 1966معلومات )

 ټولو سلنه د  (            km 3د سیند نوم                په اوسط ډول کلنی حجم په )    د سیند حوزه          

 

 اموسيند *پنج سيند     36.42   43%  

 کندز      5.7   7%  

 کوکچه      6   7%  

 ټول     48.12   57%  

Kabul   -----    0.35     کابل   ګومل  

-----------ـ    مارو، شمل، کورم       0.4     

 پنجشير        3.13    4%   

 **کنړ         15.25  18%   

    د کابل پاسني برخه      2.52    3%   

Total   26%  21.65     

Northern      0.06       )تاشقرغان ) خلم  ټول شمالي سيندونه  

 بلخ آب       1.65    2%   

 ابی سفيد       0.04    ــــــ   

 شيرین تګاب       0.1    ـــــــ   

 ټول       1.88    2%   

 د هلمند سیند فراه رود       1.25    1%   

 ادرسکن رود       0.21    ــــــــ   

 خاشرود       0.04    ـــــــ   

 کاجرود       0.17    ـــــــ   

 غزنی رود       0.06    ـــــــ   

 هلمند د ګجکې په سیند کې موسی قلعه       0.35    ـــــــ   

 ارغنداب       6    7%   

ښتنی برخهکهلمند  د       0.22    ـــــــ     

بی سیند حوزهجنود        0.82    ـــــــ     

ـــــــ        0.11        

        0.07    ـــــــ   

 ټول       9.3    11%   

مرغاب           –هریرود  مرغاب    1.35    2%          

 کاشان، کوشک رود    0.11    ـــــــــــــ   

     هریرود    1.6    2%   



 ټول    3.06    4%       

   100%  د ټولو ټول    84.01    

3 29km *  ،314په تاجکستان کېkm **  ،310په پاکستان کېkm  ( افغانستان کېFAO, 1997 ) 

 

 

 ند سسیتم :د امو سی

له  يد واخان د دهلیز څخه چ يپه افغانستان ک .دی (oxus)اکسوس  يی نوملرغونی  يچد امو سیند  

 د اوبو د جریان يچ ،او د واخان اوبه دي پامیر د اقسو،هغه  يدری جال  جهیلونو څخه سرچینه اخلي چ

ږي یسره یوځای ک يدواړه په واخان کوروستي  ږي د مثال په ډول دغه یک  یوځای يپه الندینۍ برخه ک

، ۳همدغه سیند د افغانستان او تاجکستان سره زیاته پوله جوړوي ) .او د بدخشان د پنج سیند جوړوي

 .شکلونه( ۱۲، ۱۱-۳

 

 چې د شیوا له جهیل څخه د یوڅو کېلو مترۍ په شمال کې بهیږي.شکل : په بدخشان کې د پنج سیند  ۱۱،۳



 

شکل : د پنج سیند د بد خشان د پامیر په غرونو کې د لویدیځ په لور بهیږي چې افغانستان یې په کېڼ یا چپ او تاجکستان په   ۱۲،۳

 ښی اړخ کې موقعیت لري .



 

 ول منظره چې د پنج سیند له پاسه جوړ شوی دی. شکل : د افغانستان او تاجکستان تر منځ د هغې نوي پ ۱۳،۳

ږي د امو سیند د افغانستان پوله له تاجکستان ید بدخشان له جنوب څخه راځي یوځای ک يله سیند سره چ يپنج سیند د کوکچ

 ۱۴، ۳پوله جوړوي ) يستان د جنوبي برخمد ترک ياو ازبکستان سره جوړوي او همدارنګه له افغانستان سره په ختیځ ک

 شکل ( 



 

شکل : د پخوانی شوروي د زره تصویر چې د افغانستان په اړخ کې زره د امو د سیند خواته ټیلوهل کېدلې چې د ځمکې د   ۱۴،۳

 السه ورکولو د مخنیوی لپاره یوه هڅه ده، چې د سیند د غاړی د توږنی مخه ونیول شي. 

 

یا د بهیر پخوانی ریکارد نه دی ساتل  يونه ده ش دقیقه اندازه ګیري يچ د دی کیږیتوپیر المل  ونواټکل

سلنه  ۶۱ ينه اخلي، چیتاجکستان څخه سرچ د بهیر زیاته برخه له ينیل د اندازد امو سیند د  .شوی

 د امو له يږي، د اټکل له مخیسلنه ک ۳۰ږي ییوځای کله افغانستان څخه ورسره  يږي او هغه اوبه چیک

سلنه اوبه له  ۹سلنه ګټه اخلي، خو یواځی  ۵۲ازبکستان او ترکمنستان  يسیند څخه په ښکتنۍ برخه ک

هغه اوبه  يپه مقایسوی ډول په اوسنی وخت ک .ږيیوادونو څخه د امو له سیند سره یوځای کیهمدی ه

 – ۱، ۵ي ) سلنه ګټه اخلــــــــــ ۱۰ يږي یواځیوځای کله افغانستان څخه د امو له سیند سره ی يچ

 د امو د يسلنه اوبو څخه استفاده کوي، په منځني ډول په یو کال ک ۲( او د ټولو اوبو لومترمکعبیک۲

 په شمالي يږي کوکچه یوازیاټکل ک ي( په یو کال کيمترمکعت په یوه ثانیه ک ۲۰۰۰سیند اوبه )

ثانیه متر مکعب پر یوه  ۱۶۳څخه تر  ۱۰۸ له )يد اوبو اندازه ی يږي، چیعمده سیند بلل ک يافغانستان ک

د امو سیند مرستیال دی. د اوبو  يپه همدی ډول د کندز سیند چ .اټکل شوي دی ي( په یو کال کده يک

د سیند اندازی ته  يدغه اندازه د کوکچ .( دهيمتر مکعب په یوه ثانیه ک ۱۰۸) يیو کال ک اندازه په

 ينه ییسرچ يڅخه چ له هغو غرونو يږي، د افغانستان نور شمالی سیندونه دومره اوبه نلري، چیرس



اوبه  لپاره راګرځول شوي دي هغه څه يد هغی اوبه د کرن .اخیستی ده د امو له سیند سره یوځای شي

 .ږيیګڼل ک ساحهد امو سیند  يبیږی چجذ يږي په دښتو کیپاتی ک يچ

 مرغاب د سیند سسیتم : –د هریرود 

 يپه کرنیزه سیمه ک يسلنه اوبه جوړوي او د هرات د سیم ۱۲داوبو د بهیر دغه سسیتم د افغانستان  

 شکل(. ۱۵.۳بهیږي )

 

 شکل : د هریرود تصویر چې د جام مشهور منار د هریرود د سیند پر غاړه ښیي. ۱۵،۳

 

د وادي ي او مات شوی بهیږنه نیسي او د لویدیځ په لور ید هریرود اوبه د مرکزي افغانستان څخه سرچ 

شي او له ایران سره د افغانستان راتاو د شمال په لور  يله دی چ يمخک تعقیبوي. يایران تر پولو پور

څخه وروسته د ایران او ترکمنستان تر منځ بهیږی اوبیا  يله هغ ، يشمال لویدیځه پوله جوړه کړ

له افغانستان څخه بهر  يحوزه ک يه همدد مرغاب سیند هم پ جذبیږي. يروسته د قره قم په دښته کو

په یو ژور کنین )  يغاب سیند لومړی په افغانسنان کمر بیږي.جذ يته کاو د قره قم په دښبهیږی 

canyon )کم امکانات لري بهیږي. د هریرود کلنۍ اوبه يد کرن يپه څنډو ک کم دی او  يسور ی يچ يک 

م کال د پسرلي په سیالبي وخت  ۱۹۳۹ د ( خوده يثانیه کمتر مکعت په  ۵۵او په منځني ډول تقریبا )

د مرغاب د سیند کلنۍ اوبه په . ي( اټکل شوي ويمتر مکعب په ثانیه ک۱۰۹۰اوبه ) يټول يی يک  يی يک



متر  ۳۶۷اوبه  يی يم کال په سیالبي وخت ک ۱۸۸۶دي. خو د  يمتر مکعب په ثانیه ک ۴۱منځني ډول 

 .يو ياندازه شو يمکعب په ثانیه ک

 ارغنداب د اوبو سسیتم : –د هلمند 

 يه بامیانو له سیمل يپه مرکزي افغانستان ک يږي. چیهب يتم په یوه پراخه ساحه کد سیند دغه مهم سیس 

غزیږي  يپور ياو ایران تر پول فرورفتګییا  يد سیستان تر ژور يږي او په جنوب لویدیځ کیڅخه پیل

بهیږي له هلمند سره لښکرګاه ته  يک په کندهار يد ارغنداب سیند چ طه کوي.سلنه ساحه احا ۴۳واد یاو ه

د کجکي بند په)  يم کالونو په لسیزه ک ۱۹۵۰سیستم له پاسه په  يدوه لوی بندونه دد .ږيییوځای ک ينزد

او  يپاسني بهیر باند د سیند په يلو مترۍ کیک ۷۰ګرشک په د  يد هلمند د سیند د پاسه چ يشکل( ک ۷.۳

وړ شوی دی. په ج يلو مترۍ کیک ۵۰د شمال ختیځ په  پاسه د کندهاربند د ارغنداب د سیند له د دهلي 

 ي(  پورs 34000m/– 90له ) ياندازه ی يو چ 37km  يټول بهیر یوه وچکالۍ نه  يچ يهغو کلونو ک

عمده څانګه د  يد هلمند سیند په دلتا ک .دي s 320000m/– 18000له  يرسیږی او اعظمیي اوبه ی

 .تویږي يله ایران سره پوله جوړوي او همدلته اوبه په هامو هلمند ک يچ يک ژوره سیمهسیستان په 

 او جهیلونه نور په تفصیل سره په الندی ډول بیان شوي دي:  يجبههامون هلمند 

 د کابل سیند سیستم :

نه اخلي، د کابل د یلویدیځ څخه سرچله په مجموعی ډول د کابل سیند د مرکزي افغانستان د کابل د ښار  

 يپه شمال ختیځ ک يشکل ( د هندوکش له غره څخه راځی، چ ۱۶. ۳سیند مرستیال پنجشیر سیند ) 

بل مرستیال څانګه د کنړ سیند د پاکستان له شمال لویدیځ څخه افغانستان ته  يموقعیت لري او د هغ

سلنه کلنی  ۲۶واد په ید ه يلوي چیاحه تشکسلنه س ۱۲په مجموعي ډول د افغانستان  يراداخلیږي، چ

 .لويیبهیر تشک



 

 شکل : د کابل په شمال ختیځ کې د پنجشیر د سیند تصویر.   ۱۶،۳

 

د افغانستان د لوړ ارزښت  يخړوبوي چ هکتارو څخه زیاته کرنیزه ځمکه ۳۰۰۰۰۰سیند له دغه  

رته پاکستان ته د خیبر د تګ او ید کابل سیند ب ږي.یسیند په واسطه اوبه ک ي، ددږيیمحصوالت ګڼل ک

حاصالتو  يځمک يهکتاره کرنیز ۵۰۰۰۰اخلیږي دلته د يپه شمال ک (Khyber pass)راتګ د الری 

اوبه )  يد کابل سیند ټول .ي اوبه برابرويسند له سیند یوځای ش د يپه اټک ک يچ يله د يلپاره مخک

33 –/s 3460m د  ،سیند په بشپړ ډول څو کرته وچ شوی وو يدي (  خو د وچکالۍ په اوسني وخت ک

جدي کمښت رامنځته کړی  يی يږي، د اوبو اندازیونه خلکو ته رسمیل ۵ ينفوس ی يچ يکابل په ښار ک



د کابل د سیند  يد کنړ سیند چ شوي دي. يکم يریډ اوبه يشو ياو کنګل ویل يدی، د غرونو د واور

 .ستر مرستیال دی

اوبه  يپاکستان ته داخل شي ټول يچ يله د يمخک يشکل ( د کابل د سیند په ښکتنۍ برخه ک ۱۷.  ۳) 

 دي. s 3700m/ يی

 :د تاجکستان سیندونه 

 يویل يکنګلونه او واور يڅخه چ يسیم يغرونو څخه له هغ تاجکستان زیات سیندونه د پامیر له د 

 الف شکل، ب او ج شکل (  ۱۷.  ۳ږي)یلور به اخلی او د پنج او امو سیندونو پر نهیږي، سرچیک

 

 الف شکل  : د کنړ د سیند تصویر چې د افغانستان په ختیځ کې یې د کابل سیند مرستیال د مرستیال په توګه ښیې.  ۱۷،۳



 

ب شکل : نقشه ښیي چې د کنړ مهم سیند د کنګل له هغه ویلي شوي اوبو څخه سرچېنه اخلي، چې د هندو راج او ختیځ   ۱۷،۳

هندوکش له غرونو څخه چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، مخکې له دې چې په افغانستان کې د کونړ د سیند په توګه 

 سرچینه اخلي.جریان ومومي،  د چترال د سیند په توګه  



 

 

 



 

 الف ، ب او ج : د تاجکستان د سیندونو نقشي .  ۱۸،۳

 

 دوامدار توب :

لپاره خوارا مهم دی،  دوید سیند د اوبو دوامدار توب د ژوندي پاتی ک يد افغانستان لپاره په راتلونکي ک 

هم  يسره له د ږي.یکو لپاره باوري نه ګڼل کلپاره د خورا زیاتو خل يانداز يتر زیات خو راتلونکی

د اوبو  يچ افغانستان له خلکو سره مرسته کوي، د يچ شته او رامنځته شوي دي، يکریتریاو یوشمیر

باید  يواد په ښونځیو کیاو د ه زده کړي يل ( هر یو باید کریتریاوشک ۳.۳) برابرول په ښه توګه وساتي

 لپاره ښه پالن جوړ کړي.  يراتلونک د ښه يدرس ورکړل شي چ يد هغ

 after)  معیارونهجدول په افغانستان کې د دوامداره اوبو د پالنونو او د شاوخوا هېوادونو لپاره  ۳.۳

gleick, 1998 په  معیارونهړ شوی دی،  ځکه چې ټولې دغه جو ې( دا لست د ارزو او هیلو له مخ

 اوسني حالت کې نه دي پوره شوي . 

 

شرایط دادي؛ چې ټولو انسانانو لپاره د اوبو پوره والی تضمین کړي، چې د د بنسټیزو اوبو  .1

 انسانانو روغتیا وساتل شي .



 دي؛ چې د ایکو سیستمونو اماده کول او روغتیا ساتنه تضمین کړي  د بنسټیزو اوبو شرایط دا .2

د اوبو کېفیت باید وساتل شي چې ټاکلی اصغري معیارونه پوره کړي دغه موضوع په  .3

 یت او له اوبو څخه د ګټې اخستنې په څرنګوالي پورې اړه لري موقع

 د انسان عملونه په اوږده موده کې باید د خوږو اوبو زېرمې او بهیر ته زیان ونه رسوي  .4

د اوبو د سرچېنو، د هغې د موجودیت ګټې اخیستنې او کېفیت په باب معلومات باید راټول  .5

 شي او ټول باید هغې ته الس رسی ولري 

سساتي میکانیزمونه باید جوړ شي چې د اوبو په سر د شخړو مخه باید ونیول شي او حل مو .6

 شي 

او  تضمین د اوبو پالنول او پریکړې باید دیموکراتیک وي او د ټولو اغېزمنو استازیتوب باید  .7

د ټولو اغېزمونو اړخونو استازي باید وروزل شي او د اغېزمنو عالقمندي او مستقیمه ونډه 

 شي  تضمینباید  اخیستنه

 

 

 (کړیو کليک دلته) پوښتنی ليودما دريم کړې زده د څخه واټن ليرې له

 


