افغانستان ــــ تاجکستان ـــــ پاکستان
د سرحدي اوبو ورکشاپ
له لېری واټن څخه د زده کړی پنځم ماډیول
د اوبو دحجم اندازه کول اود اوبو محاسبه










د اوبو حجم په مکعب متر( )m3یا مکعب کيلومتر ( )km3سره اندازه کېږي .
د اوبو د بهير حجم په مکعب متر یا مکعب کيلو متر په یوه ثانيه ( )km3 / secکې اندازه کيږي.
یو کيلو متر مکعب اوبه له یو ميليارد مکعبو سره (  )bc(– )1 km3 = 1BCمساوي دی.
په عنعنوی ډول د اوبو بهير د اوبو سيند د بستر سور ( په متر )  ،د اوبو ژوروالی (په متر ) او
دواړه یوځای د اوبو د بهير سرعت په ( ) m /secاندازه کيدل دي ،چې د اوبو د بهير حجم الس ته
راشي یعنی چې ټول ضرب شي ،چې (  )m3/ secالس ته راشي .
زیاتره سيندونه په ټاکلی ځایونوکې معلوم شوی سور او ژوروالی لري  ،چې سرعت په کي وخت
پروخت محاسبه شي  ،نو د سيند د اوبو اندازه (  )m3 / secالس ته راځی.
په  1970 – 1950ميالدی کلونوکې د امریکا د متحده ایاالتونو جيولوجيکې سروی ( )USGSاود
افغانستان جيولوجيکې سروی ( )AGSپه افغانستان کې د سيند په غاړه کوچني بندونه یا ځایونه
جوړ کړی وو ،چې د اوبو حجم اندازه کړی  ،خو زیاتره په  1979ميالدی کې د شوروی له یرغل
څخه وروسته له منځه الړل .
له  2002ميالدی کال راهيسی د اوبو د حجم د معلومولو لپاره په ټول افغانستان کې سټيشنونه جوړ
شول  ،چې بيا د اوبو د اندازې معلومات راټول کړی ( – ۱.۵شکل ).

 ۱،۵شکل  :په افغانستان کې د افغانستان د جيولوجيکې سروی او د امریکا د متحده ایالتونو د جيولوجيکې سروی په واسطه
د اوبو د اندازه کولو د وسيلو نصبول  .ولې د هيواد په مرکزي اوجنوب ختيځه برخه کې د اوبو اندازه کوونکي کم دي؟

 د ورښت د اندازه کولو سټيشنونه ددې توان رابخښی چې د هيواد د باران د اندازې نقشه جوړه
کړو – ۲.۵( .شکل )

 ۲،۵شکل :په افغانستان اوګاونډیو هېواد ونوکې په منځني ډول کلنی ورښت په ملي متر  .نقشه په روښانه ډول ښيي چې
منځنی اورښت او واوره په شمال ختيځ غرونو کې زیاته ده او په نقشه کې ( په تور ابی او بنفش رنګونو ) او په جنوب
لویدیځ کې اندازه کمه ده ( .په ژیړ او سور رنګ) ښودل شوی دي .

 د واورې د طبقې ډبلوالې د رادار د شعاع یا بيم ( )Beemپه واسطه له هغې سپوږمکۍ څخه چې
په مدار کې ده اندازه کيږي او د واورې د طبقې ډبلوالی د واورې د اوبو په اندازه بدليږي ،چې د
واورې د اوبو کيدو پر وخت د سيند د اوبو اندازه اټکل او پيش بيني کړي (  – ۳.۵شکل ).

 ۳،۵شکل :د موډیس (  ) MODISسپوږمکۍ تصویر چې په افغانستان کې د  2007ميالدی کال د مارچ په  / 23نېټه او په
 2008ميالدی کال د واورې اخيستل شوی دی  .د سپوږمکۍ ددې تصویر له مخې د اوبو لګولو په باب څه ویالی شئ؟







د امریکا د متحده ایالتونو جيولوجيکې سروی او د امریکا د متحده ایالتونو هغه ایجنسی چې د
نړیوالی ودې لپاره کارکوي .په افغانستان کې د واورې د اورښت د اوبو ډاټا د لسو کلونو لپاره را
ټوله کړی ده .دغه معلومات د هر کال لپاره وړیا توګه السته راتالشي .
دغه ډول معلوماتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي ،چې د کرنې لپاره هرکال د اوبو
لګولو لپاره پالن جوړکړي.
دغه معلومات له افغانانو سره مرسته کوي ،چې په بریالي ډول له ګاونډیا نو سره د اوبو په وېش ،
د اوسني واقعيت له مخی خبرې وکړې .
د سپوږمکيو ځينی تصویرونه چې په اوسنی وخت کې اخستل شوي دي ،دا هغه وخت ډېر ګټور
وي ،چې تصویر د سپوږمکۍ پواسطه واخستل شي او ډېر ژر زموږ په واک کې کېښودل شي (
 ۴.۵او  – ۵.۵شکل ) .

 ۴،۵شکل :د  TRMMسپوږمکۍ د باران د ورېدو له اندازه ګيرۍ څخه ښکاري ،چې سيالب چېرته را منځته کېږي؟ دغه
ښيې چې د  2014ميالدی کال په سپتمبر کې د هند او پاکستان په پوله په کشمير کې  356ملي متره باران وشو او د لوی
سيالب المل شو  .دغه باران المل په سيمه کې د قوی مونسون ټيټ فشار وو .عين موضوع په افغانستان کې وشوه  .چيرته
زیات باران وشو ؟

 ۵،۵شکل :د موډیس سپوږمکۍ تصویر د  2014ميالدی کال په سپتمبر کې په افغانستان کې د مونسون د ټيټ فشار باراني طوفان د
تصویر په پاسني کېڼ اړخ کې ليدل کېږي ،چې د سپين غر له لړې ،د جالل اباد له وادۍ  ،د کابل له حوزې څخه تر امو سيند پورې

غزېدلی دی  .د تبت جهيلونه په ښي خوا کې او د تصویر په ښکتني ښي اړخ کې هند د ورېځو الندې دی  .تاسې کوالی شئ ،چې د سند
د سيند ښکتنۍ برخه او د بلوچستان ساحل مونده کړی ؟

 د ټيټ فشار ساحې د طوفان اوباران ځایونه یاسيمې دي دغه د سيمې د  ITCZپه نوم یادېږي،
چې په اوړي کې د طوفان او باران منځني شرایط ګڼل کيږي  ،چې زیاتره په پاکستان او د
افغانستان په جنوب ختيځ کې واقع کيږي– ۶.۵( .شکل)

 ۶،۵شکل :په اوړي کې د افغانستان د اب و هوا نقشه د مونسون د ټيټ فشار منځنی موقعيت ښيي تروپيکي تقاربي زون ( .
 ITCN ) lnter Tropical convergence zoneکله چې افغانستان ته د مونسون بارانونه راشي  ،کوم دوه شيان

پيليږي؟

 په افغانستان کې هر کال د سبزیجاتو اوکرنې شرایط د اوبو په موجودیت پوری اړه لري– ۷.۵ ( .
شکل )

 ۷،۵شکل :په  2008ميالدي کال کې د افغانستان نقشه د سبزیجاتو انډکس ښيي  .دغه نقشه د سپوږمکۍ له تصویر څخه
جوړه شوې ده.

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

