افغانستان  -تاجکستان – پاکستان
د سرحدي اوبو ورکشاپ
له لري واټن څخه د زده کړی څلورم ماډیول
 .۴د افغانستان جهیلونه
 د افغانستان په زیاترو برخو کې جهیلونه عمومیت نلري ،خو خلکو او حیواناتو ته د اوبو په
برابرولو کې خوارا مهم دي او جهیلونه د تازه او خوږو اوبو په احیا کولو کې چې په ځمکه کې
ښکته نفوذ کوي او د ځمکې الندی اوبو په کوم ځای کې چې ژورې څاګانې (  )tabe wellsاو
کاریزونه د کرنې لپاره په کار وړل کېږي ،خوږی او تازه اوبه برابري کړي ( ۴.۱شکل )

 ۴-۱شکل  :د افغانستان نقشي ځینی لوی جهیلونه ښیې لکه د شیوا  ،د ناور د دښتی والړی اوبه صابری هامون د هلمند
هامون ،ګودزره ،والړی اوبه.

 جهیلونه د افغانستان په غرونو او شمال ختیځ کې زیاتره تازه او خوږې اوبه برابروي۳.۴( .
۲.۴شکلونه )

 ۴-۲شکل  :د واخان په دهلیز کې یخچالی جهیل په دې ځای کې لرغوني کنګلونه اوبه شوي دي او شاته یې په ډبرینه
حوزه کې جهیل پریښي دي ،چې اص ا
ل د کنګل په واسطه توږل شوي دي.

 ۴-۳شکل  :د چقمقتین قول یا جهیل د واخان په دهلیز کې په لوړه سیمه کې چې لوړوالی یې زیات دی ،پروت دی چې
یوځل د واخان اوبه ورڅخه روانې شوي او اوس شمال ته بهیږي ،سره له دې چې د اقسوشا اوخوا تر تاجکستان پامیر
پورې رسیږی  ،چې وروسته له پنج سیند سره په ښکتنی برخه کې یوځای کېږي .دغه جهیل په لویه ډبرینه ساحه او حوزه
کې چې د کنګل په واسطه په هغه وخت کې ژور شوی دی  ،چې کنګل ډیر ډبل و ،مخکې لدې چې څو زره کاله مخکې
اوبه شي دغه حوزه یې رامنځته کړی ده  .د زوري قول یا جهیل چې د پامیر د اوبو منبع او د پنج سیند څانګه او مرستیال
دی .په همدغه ډول دغه جهیل د واخان په دهلیږ کې د یخچالی حوزی جهیل دی.

 د افغانستان د جنوب لویدیځ  ،لویدیځ او شمالي ټیټو سیمو جهیلونه عموما مالګین دي او څښلو
لپاره ګټور ندي ،خو ځینې هغه اوبه چې بېلبېلې مالګې لري ډېرې ګټورې دي او په لوړه بیه
پلورل کېږي ۴-۴ ( .الف  ،ب  ۴-۵ ،الف اوب)

 ۴-۴الف شکل  :د اندخوی د نمکسار هغه تصویر چې د سپوږمکۍ په واسطه اخیستل شوی دی او مقیاس یې په ښکتنی
چپ اړخ کې یو کلیومتر اوږود والی لري.

 ۴-۴ب شکل :هغه تصویر چې له ځمکې اخستل شوی دی او د اندخوی نمکسار ښیي چې دغه حوزه د شمال لویدیځ څخه د
قوي باد پواسطه الوتی ده  .ځینی وختونه په موقتی ډول اوبه لري او مخکې له دی چې وچ شي ،سپینه مالګه شاته پریږدی.

 ۴-۵الف شکل  :د هرات نمکسار وچ مالګین جهیل له ایران سره په پوله پروت دی  .دغه جهیل په میلیونونو کلونو مخکې
 ،چې شکست ښکته په ځمکه کې ننوت رامنځته شو .پدی وخت کې ډبرین غرونه چې د هغی په شاوخوا کې پراته وو ،مات
شول او ښکته خواته په ځمکه کې ننوتل .مقیاس یې په پاسنی منځنی برخه کې پنځه کېلو متره اوږد دی .هغه زیړه کرښه
چې په کیڼه خوا کې پورته او ښکته ده له ایران سره نړیواله پوله په نښه کوي.

 ۴-۵ب شکل :د والړو اوبو جهیل هغه ځای چې د چمن – کویټی د مشهور شکست په امتداد کې واقع دی  .دلته شکست په
ځمکه کې ښکته خواته ننوت ،دغه جهیل په وروستنیو کلونو کې وچ شوی دی او ګټه ورڅخه نه اخیستل کېږي ۴-۵ ( .ج
شکل )

 جهیلونه د بېلبېلو بهیرونو ( پروسو ) پواسطه تشکېلېږي .یخچالونه  ،سیندونه  ،د باد لګېدل  ،د
ځمکې ښوېدل  ،په طبیعي ډول د کاربونیټ جوړېدل  ،تکتونیک (شکستګی ،د ځمکې کېناستل) ،
اور غورځونکي او د انسان په الس ،ټول په کې برخه لري.
 هغه ډنډ چې د افغانستان د بدخشان په پامیر کې د یوې ځمکې ښویدنې په پایله کې رامنځته شوي
دي د شیوا جهیل دی ۴-۶ ( .شکل ) د شیوا جهیل د هغی زلزلی په واسطه رامنځته شوی دی،
چې دده  crossing strike – slip faultsاحجار هغه وخت مات کړل چې کله یې حرکت وکړ
او غر له شمال څخه ښکته راپریووت.

 ۴-۶شکل  :د شیوا د جهیل نقشه ښیي چې په زرګونو کلونو مخکې ښایي یوې زلزلې په د ځوړې ښوېدل رامنځته کړي دي
او شکست ښکته خواته تللی دی ،د ځمکې ښویدنه  Q1 S1او  Q2 S2په هغه ځای کې واقع شوې چې لومړی دلته د ځوړې
ښویېدل رامنځته شو .او بیا  Q1 S3او  Q1 S4رامنځته شو .هغه جهیل چې کېڼی خواته وو د هغه سیند پواسطه ډک شو،
چې له کېڼ اړخ (لویدیځ) څخه بهېده او بیا وروسته بېرته ښي اړخ (ختیځ) ته پنج سره یوځای شو ،چې یو څو کېلو متره
لېرې بهیږي.

 د بند امیر مشهور جهیل (  ۴-۷شکل ) په خپله ډنډ شوی دی ( پخپله ډنډ جوړېدل ) چې په خاص
ډول د چونې له ډبرو رامنځته کېدل پخپله ډنډ جوړولو ته ویل کېږي  caco3یا کلسیم کاربونیټ
 ،له هغو اوبو چې سړې وي رامنځته کېږي.

شکل .۴،۷بند امیر.

 ځینی جهیلونه هغه وخت جوړېږي ،چې ځمکې ښکته د شکست د حرکت له مخې ننوځي (۴-۷
الف او ب  ۴-۸الف او ب ) لکه د ټول سیستان ژوره حوزه چې د هلمند سیند په کې اوبه
غورځوي یا د سر حوز  sari howzجهیل چې میمنې ته نزدې پروت دی او په افغانستان کې د
شکست د حرکت له مخې یې یو سیند دلته ډب کړی دی (  ۴-۹شکل )

 ۴-۷الف شکل  :په افغانستان کې ځینی جهیلونه له ژمي وروسته چې واورې اوبه کېږي ډکېږي او بیا وروسته په تود
اوړي کې چې زیات باد الوزي (  ۱۲۰ورځنی باد الوزي) وچېږي.

۴-۷ب شکل  :د هلمند د ښکتنۍ برخې سیند چې واورې په هندوکش کې اوبه شي په موقتي ډول هامون کې چې له ایران
سره په پوله کې دی تویېږي.

 ۴-۸الف شکل  :د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د سیستان د لویې حوزې نقشه په زرګونو کلونه مخکې دلته ډېر زیات
لوی جهیلونه وو ،چې د هلمند د ډېر لوی سیند پواسطه ډکېدل او له هغې څخه وروسته کوچنی شو.

 ۴-۸ب شکل  :د سیستان د حوزې په وروستۍ برخه کې د هلمند دلتا رسم شوي ده ،چې جهیل وچ شوی دی د ګودزرې وچ
شوي جهیل یوه لویه سپینه دښته چې د تصویر وروستنی برخی په مرکز کې ښکاري.

 ۹،۴شکل  :د ساری هوز د ساحی د سپوږمکۍ تصویر شمال ختیځ شکست ښیي چې ډبرې راپورته شوي دي او سیند یې
ډب کړی دی.

 جهیلونه په اور غورځونکې کې هغه وخت رامنځته کېږي ،چې د غره په څوکه کې بیرون ته
چاودنه وشي او بیرته ښکته راپریوزی یا  subsidesسبسایډ شي (  ۴-۱۰شکل ) غزنی ته
نږدی د ناور دښته د چپ اورغوځونکې چې په وروستی ځل  ۲.۲میلیونه کاله مخکې وچاوده او
ډېره لویه حوزه یې شاته پریښوده.

 ۴-۱۰شکل  :د ناور د دښتې د سپوږمکۍ تصویر چې له ۴۷کېلو متره په لوړوالي له پاسه اخیستل شوی دی ،چې مقیاس
یې په پاسنۍ برخه کې  ۵کېلو متره اوږودوالی لري.

 په افغانستان کې ځینی جهیلونه د داسی حوزی په توګه جوړ شوي دي ،چې اوبه راټولوی خو د
هغی المل معلوم ندی .د حشمت خان قول یا جهیل د پیچلی الملونو له مخی د کابل د ښار په
حومه کې تشکېل شوی دی ،خو اوس د یو مهم ځای په توګه فعالیت کوی ،چې هلته روانی اوبه
یا د ځمکې د مخ اوبه د ځمکې الندی اوبو ته ننوځي او نفوذ کوي ،چې د ځمکې الندی اوبه
احیاء کړی هغه ځای چی اوبه د عمیقو څاګانو له وجهه کښته تللی دی.

 ۴-۱۱شکل  :هغه عکس چې د الوتکې پواسطه د کابل د جنوبي برخې چې د حشمت خان ( شهدای صالحین) نومېږي
اخیستل شوی دی ،که چېرې عکس ته د جنوب ختیځ په لور وکتل شي نو په ژمي کې له اوبو ډک ښکاري.

 ۴-۱۲شکل  :پاسنۍ نقشه او الندینۍ رسم د کابل د حوزې د ځمکې الندې د اوبو سطح ښکاره کوي ،چې اوبه د ښار الندې
پمپ کېږي ،خو دا ساحه باید له هغه ځایه د اوبو پواسطه بیا ډکه شي چې هلته سیندونه یا جهیلونه د ترسباتو پواسطه ښکته
خواته اوبه پمپ او نفوذ وکړي او د ځمکې الندې اوبه احیاء کړي.

له ليرې واټن څخه د زده کړې څلورم مادیول پوښتنی (دلته کليک وکړی)

