
افغانستان ــــ تاجکستان ـــــ پاکستان

 د سرحدي اوبو ورکشاپ

له لېری واټن څخه د زده کړی پنځم ماډیول

اوبو محاسبه  د اوبو دحجم اندازه کول اود

 د اوبو حجم په مکعب متر(3m یا مکعب )کيلو( 3مترkm ) اندازه کېږي سره.

 لو يهير حجم په مکعب متر یا مکعب کباوبو د  د( متر په یوه ثانيه/ sec3 km) ږيياندازه ک کې.

 وتر مکعب اوبه له یو ميليارد مکعبلو ميیو ک  ( 1 =سرهBC3 1 km )–(bc) مساوي دی.

  اوبو ژوروالی )په متر ( او  د بستر سور ) په متر ( ، د دهير د اوبو سينبپه عنعنوی ډول د اوبو

، چې د اوبو د بهير حجم الس ته ديدل ي( اندازه ک m /sec) په هير سرعتب اوبو د ای دځدواړه یو

 ( الس ته راشي .sec3m /) ، چې ل ضرب شيوراشي یعنی چې ټ

 چې سرعت په کي وخت  يوالی لرورایونوکې  معلوم شوی سور او ژځدونه په ټاکلی نزیاتره سي ،

 ی.ځ( الس ته راsecm / 3 سيند د اوبو اندازه ) روخت محاسبه شي ، نو دپ

 اميالدی کلونوکې د امریکا د متحده  1970 – 1950ه پ( یاالتونو جيولوجيکې سرویUSGS اود )

ایونه ځبندونه یا  ي( په افغانستان کې د سيند په غاړه کوچنAGSافغانستان جيولوجيکې سروی )

شوروی له یرغل  ميالدی کې د 1979چې د اوبو حجم اندازه کړی ، خو زیاتره په  ،جوړ کړی وو

 ه الړل .ځله منوسته ورڅخه 

  شنونه جوړ يميالدی کال راهيسی د اوبو د حجم د معلومولو لپاره په ټول افغانستان کې سټ 2002له

.شکل ( – ۱.۵معلومات راټول کړی ) ېانداز اوبو د شول ، چې بيا د



 واسطه په سروی جيولوجيکې د ایالتونو متحده د امریکا د او سروی جيولوجيکې د افغانستان د کې افغانستان په  : شکل ۱،۵

 ؟يکم د ياوبو اندازه کوونک ه برخه کې دځاوجنوب ختي يواد په مرکزيد ه ېول.  نصبول وسيلو د کولو اندازه د اوبو د

 نقشه جوړه  ېشنونه ددې توان رابخښی چې د هيواد د باران د اندازيد ورښت د اندازه کولو سټ

شکل (  – ۲.۵) .وکړ

 چې ښيي ډول روښانه په نقشه.  متر ملي په ورښت کلنی ډول منځني په ونوکې هېواد اوګاونډیو افغانستان په :شکل ۲،۵

 جنوب په او(  رنګونو بنفش او ابی تور په)  کې نقشه په او ده زیاته کې غرونو ختيځ شمال په واوره او اورښت منځنی

 . دي شوی ښودل( رنګ سور او ژیړ په. ) ده کمه اندازه کې لویدیځ



 ( د واورې د طبقې ډبلوالې د رادار د شعاع یا بيمBeemپه واسطه له هغې سپوږمک ) ۍ څخه چې

چې د  ي،واورې د اوبو په اندازه بدليږ ډبلوالی د ېد طبق ېد واورږي او په مدار کې ده اندازه کي

. شکل ( – ۳.۵)  يکړ ييش بينپخت د سيند د اوبو اندازه اټکل او و دو پريواورې د اوبو ک

 په او نېټه/  23 په مارچ د کال ميالدی 2007 د کې افغانستان په چې تصویر سپوږمکۍ(  MODIS)  موډیس د :شکل ۳،۵

 ؟ئپه باب څه ویالی ش د اوبو لګولو ېتصویر له مخ ېددۍ د سپوږمک . دی شوی اخيستل واورې د  کال ميالدی 2008

 جنسی چې د یسروی او د امریکا د متحده ایالتونو هغه اامریکا د متحده ایالتونو جيولوجيکې  د

و کلونو لپاره را لساوبو ډاټا د  واورې د اورښت د په افغانستان کې د ي. اره کارکوپل ېنړیوالی ود

 مات د هر کال لپاره وړیا توګه السته راتالشي .ودغه معل .ټوله کړی ده

  لپاره هرکال د اوبو  ېکرن چې د ي،مرسته کودغه ډول معلوماتونه د افغانستان له حکومت سره

 .ياره پالن جوړکړپلګولو ل

 ش ، ېډول له ګاونډیا نو سره د اوبو په و يچې په بریال ي،سره مرسته کو مات له افغانانوودغه معل

 . ېوکړ ېواقعيت له مخی خبر يد اوسن

 ډېر ګټور  تهغه وخ دا ي،د يينی تصویرونه چې په اوسنی وخت کې اخستل شوځو يد سپوږمک

)  يزموږ په واک کې کېښودل ش او ډېر ژر يپواسطه واخستل ش ۍچې تصویر د سپوږمک وي،

شکل  ( . – ۵.۵او  ۴.۵



 دغه کېږي؟ منځته را چېرته سيالب چې ښکاري، څخه ګيرۍ اندازه له ورېدو د باران د سپوږمکۍ TRMM د: شکل ۴،۵

 لوی د او وشو باران متره ملي 356 کې کشمير په پوله په پاکستان او هند د کې سپتمبر په کال ميالدی 2014 د چې ښيې

رته يچ . وشوه کې افغانستان په موضوع عين. وو فشار ټيټ مونسون قوی د کې سيمه په المل باران دغه.  شو المل سيالب

؟ زیات باران وشو

 د طوفان باراني فشار ټيټ د مونسون د کې افغانستان په کې سپتمبر په کال ميالدی 2014 د تصویر سپوږمکۍ موډیس د: شکل ۵،۵

 پورې سيند امو تر څخه حوزې له کابل د ، وادۍ له اباد جالل د لړې، له غر سپين د چې کېږي، ليدل کې اړخ کېڼ پاسني په تصویر



چې د سند  ئ،کوالی ش ېتاس.  دی الندې ورېځو د هند کې اړخ ښي ښکتني په تصویر د او کې خوا ښي په جهيلونه تبت د.  دی غزېدلی

بلوچستان ساحل مونده کړی ؟ برخه او د ۍد سيند ښکتن

  ي دغه د سيمې د د ېطوفان اوباران ځایونه یاسيم ساحې د ټيټ فشارد ITCZ   ،په نوم یادېږي

د  ، چې زیاتره په پاکستان او يږکيشرایط ګڼل  ياران منځنبطوفان او  کې د يپه اوړچې 

 شکل(– ۶.۵) .يږيک عختيځ کې واق افغانستان په جنوب

 ) .زون تقاربي تروپيکي ښيي موقعيت منځنی فشار ټيټ د مونسون د نقشه هوا و اب د افغانستان د کې اوړي په: شکل ۶،۵

ITCN  )  lnter Tropical convergence zone   شيان دوه کوم ، راشي بارانونه مونسون د ته افغانستان چې کله 

 پيليږي؟

  ۷.۵)  .يافغانستان کې هر کال د سبزیجاتو اوکرنې شرایط د اوبو په موجودیت پوری اړه لرپه – 

شکل ( 



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

 .ده شوې جوړه

(کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما پنځم کړې زده د څخه واټن ليرې له  

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

