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 اموزش از راه دور 

 اندازه گیری حجم آب و محاسبه آب      

  3(به متر مکعب  آبحجمm(  یا کیلو متر مکعب)3(km .اندازه می شود 

  به متر مکعب یا کیلو متر مکعب در فی ثانیه  آبجریان حجم/sec)3(km .اندازه می شود 

 آب مساوی است به یک میلیارد متر مکعب آبمتر مکعب کیلو یک. 

 که متر در فی  ان به متر و سرعت جریان آب قعم ,آب به مترری عنعنوی عرض یدر اندازه گ

، عمق و سرعت را با هم عرض آبجریان حجم  برای دریافت ،شودمحاسبه می  ثانیه است

  نشان میدهیم. sec)3(m/ثانیه  در متر مکعبضرب زده و انرا به 

  ان به شکل نوبتی اندازه  و سرعت ،معلوم استمعین ق ان در جای عرض و عمبعضی دریاها

 .sec) 3(m/دریا معلوم شود آباوسط جریان  شده تا رییگ

 جی ایاالت متحد امریکا وجیول نظرسنجی ۱۹۷۰-۱۹۵۰سالها  در(USGS)  جیولوجی  نظرسنجیو

 آب تاکردند،  در افغانستان اعمار جاها و یا بند ها خورد را در ساحل دریاها (AGS)افغانستان 

تخریب  ۱۹۷۹ سال درها باالی افغانستان انها بعد از حمله روسکه فعالً اکثر  اندازه کنند را دریا

 .ه استشد

 خته شده است، که استیشن های جدید اندازه گیری مقدار آب  در تمام افغانستان سا ۲۰۰۲ بعد از

 (۱،۵و مقدار آب را بدست اوردند )شکل  بار دوم اندازهبرای 

 
 جیولوجی سروی و افغانستان جیولوجی سروی توسط که افغانستان، در جدید آب جریان گیری اندازه نقشه: ۵ -۱ شکل

 شده نصب کمتر وسایل آب گیری اندازه برای افغانستان جنوبی و مرکزی بخش در چرا. است شده نصب امریکا متحد ایاالت
 است؟

 



  در نقشه نشان می دهد  رندگی را در کشورای از ستیشن ها مقدار برندگابجمع اوری اندازه گیری

 .( ۲.۵)شکل 

 
 که دهد می نشان وضاحت به نقشه متر ملی به همجوار های کشور و افغانستان در ساالنه متوسط گی بارنده: ۵ -۲ شکل

 افغانستان غرب جنوب در و(  بنفش و تیره آبی) است زیاد شرق شمال کوههای در متوسط شکل به برفباری و گی بارنده
 (سرخ ـ نارنجی) است کمترین

 

  برف معادلت  آبو انرا به  دار اندازه شدهشعاع را توسط برف از قمر مصنوعی ضخامت

 .(۳.۵ند )نک پیش بینی راشود می آبکه برف دریا بعد از ان بد، تا اندازاه اندهمی
 

 
 در شما. داد رخ  ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ مارچ ۲۳ در که افغانستان در باری برف از MODIS مصنوعی قمر تصویر: ۵ -۳ شکل

 دارید؟ گفتنی چه از آبیاری باره



 

  سروی جیولوژیکی ایاالت متحده امریکا و سازمان انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا برای

این معلومات  سال جمع اوری کرده است. ۱۰برای را  ی برفآب بارنده گ معلومات افغانستان

 .ان قابل دسترس استبه شکل رایگ همه ساله

  مک میکند که برای هر سال پالن ابیاری زراعتی را تهیه کند.تمام این معلومات به افغانستان ک 

 توزیع آب به شکل  مک می کند که با کشور های همسایه در مورداین معلومات به افغانستان ک

 د.نت کنبمؤفقانه صح

  بعضی تصاویر قمر مصنوعی بعد از انکه تصویر توسط قمر مصنوعی اخذ شود، در اختیار

 .(۵.۵و  ۴.۵شته و قابل دسترس است)اگذ
  

 
 در که دهد می نشان تصویر این. دهد می رخ کجا در سیالب که دهد، می نشان TR MM بارندگی  گیری اندازه: ۵ -۴شکل

 این. شدند عظیم های سیالب باعث و بارید کشمیر در پاکستان هندـ سرحدات امتداد در باران متر ملی ۳۵۶ تا ۲۰۱۴ سپتمبر

 است؟ کجا در زیاد گی بارنده. داد رخ افغانستان در موضوع عینی. بود منطقه در قوی مونسون پایین، فشار نتیجه گی بارنده



 
 قسمت در افغانستان. ۲۰۱۴ سپتمبر در مونسون پایین فشار طوفانی باران MODIS مصنوعی قمر تصویر:  ۵.۵ شکل

 به تبت های جهیل. امو دریایی تا. کابل حوزه. دارد امتداد اباد جالل وادی تا غر سپین از که تصویر چپ سمت به باالیی
 پیدا را بلوچستان ساحل و سند دریایی سفلی قسمت که متوانید سما است راست پایین رساحه د ابر زیر هند و راست سمت

 کند؟

 

 ی هستند که طوفان و بارندگی در آن رخ می دهند. ساحه فشار پایین در جاهاITCZ  شرایط متوسط

می شرق افغانستان رخ  جنوب رد و ستانپاکعمدتاً در  کهی در تابستان است طوفان و بارنده گ

 (۶.۵) شکل دهد
 

 
 کی بارنده وقتیکی.  میدهد نشان را( IICZ) پایین فشار متوسط موقغیت تابستان در افغانستان هوا و اپ نقشه: ۵ -۶شکل

 میدهند؟ رخ موضوع دو کدام شود، وارد افغانستان به مونسون



 

 (۷.۵است )شکل  آب ودیتسبزیجات و زراعت نتیجه موج همه ساله در افغانستان حالت 

 

 
 است؟ شده ساخته مصنوعی قمر تصویر از که میدهد نشان را سبزیجات اندکس ۲۰۰۸ سال در افغانستان نقشه: ۵-۷ شکل

 .دارد وجود پرابلم خرابترین زراعت برای کجا در کند مقایسه ۲۰۰۷ سال به را آن اگر

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) پنجمسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm5-dari-questions.pdf

