
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داکتر یارمحمد متخصص حفاظت محیط

  

 ارزش دریای آمو ومعاونین آن دررشد 

زیربنای اقتصادی افغانستان درآیند نزدیک   

کشاورزی هم از  زراعت, باغ داری و چارواداری  که  پایه  اصلی اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد, روی این  

منظور ما مجبوریم  با حداث شبکه های وسیعی آبرسانی وآبیاری در 

مسیر دریای آمو ومعاونین آن  پرداخت و صحت زندگی مردم  خود را 

بهبود بخشید.                            بلند برد وریژم غذایی مردم  خود را 

 شاخه های  فرعی خورد وکال ندرریای آمو و معاونین ,                   

افغانستان به آن می ریزد: منبع اصلی آن از بلور کوه  کوه های  که از

متر بر آن   077کیلول متر طول و بیش از 07یخچال طبیعی  پامیر که 

ه جهیل  چقمقتین می ریزد.  کول چقمتین در است که آب ذوب یخ آن ب

در وادی مرتفع پامیر که به )بام دنیا( معروف است  و با سسلسه 

, آب  هوای  این منطقه بسیار سخت سرد است بطور میانگین در جه حرارت  وادی فالت پامیر قراقرم هم سرهد است

این منطقه ترین در جه حرارت زمستان  سرد .استدرجه  00الی 07در جه زیر صفر و در تیرماه حدود  07در حدود 

درجه سانتی گراد انعکاس یافنته است که نسبت عدم  امن  و کوهستانی بودن آن کمتر پای جهان  07کمتر از 

لو متری که مهم داشتن کول هفده کی با ور این وادی مرتفع پهنا ران در این سه ده  به این منطقه بازشده است.گردشگ

در امن حیات  ین وحشی ها را   خرس سفید ونصواری, پلنگ برفی ,تم جهانی است و  آهوی مارکوپول ترین اکوسیس



میالدی به بدخشان سفرنموده بود به  0021مارکوپول نام یکی سیاحان ایتالیوی بود که در سال  .خود جای داده است

                     .ام قچقار نام شناخته می شودنام او این اهوی مسما شده است. اما این اهوی در بین مردم  بدخشان بن

با عبور از دره  طویل  این آب  سپسشدن کول چقمقتین  لب ریز آب های ذوب یخچال طبیعی بعد از                         

وریا ی آب واخان  در منطقه ست  ناحیه خندود می ر سد و در این  منطقه  آب ویکت واخان بنام  تنگ کوهستان پامیر

با آمدن چهار دریای از کوه های پامیر کالن به نام دریای  پامیر یاد می شود و در ساحه  آب گچ    یکجا  زر کول

یکجا شدن این دریا  نام آب  پنچ  را باخود می گیرد.                                    آب واخان  منطقه ست ناحیه  خندود با

                       

یخچال بلور کوه پامیر                                                         

  ذوب یخچال پامیر                                            

 

 

                 

                

جهیل چقمقتین پامیر خورد                                                          واخاندریای واخان در داالن                 

                    

زر کول ) جهیل ویکتوریا (                                 سمت افغانستان دریا پامیر است از کوه های پامیر کالنمنشأ محل 
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منطقه ناحیه خندود دهلیزواخان                       محل یکجا شوی در یای واخان با در یای پنچ درناحیه خندود است  

  07الی   2جای ها ی این وادی در بعضکیلو متر و بر 077زرکول در حدود وادی واخان طول آن  از اشکاشم  تا 

اهالی زیادی جای گرفته است وپیشه مردم این منطقه زراعتی و چاروا پروری است . واخان  کیلومتر است و در وادی  

              

وادی واخان درطرف راست افغانستان و طرف                           وادی واخان راه موتر بهناحیه خندود                   

 چپ تاجکستان 

 

 

دره لنگر سرچشمه آن می باشد وآب شاخه فرعی دوم  که  از کوه منطقه  آب شا خه فرعی اول دریای پنچ از کوه

و آب شاخه فرعی سوم  دریا ی اشکا شم است ک از کوهای به دریای پنچ می ریزد.    آن سرازیر قاضی ده جریان

می باشد جریان آن   منبع  است  و آب شاخه فرعی چهارم از کوه های  کازیدی  آن  ناحیه سلطان  اشکاشم سر چشمه

 ارخت درمنطقه پتابّو شا خه فرعی ششم از کوه می ریزد  نچو آب شاخه فرعی  پنچم از کوه های یالسیج  به دریای پ

غنان و به دریای در ساحه ولسوالی ش است کهرپنچه شیغنان وشاخه فرعی هفتم  آب قلعه با سدبه پنچ می ر جریان آن

 پنچ میریزد.  

                    

   آب شغنان                                                             ر ساحه  شغنان    دریای پنچ د                   



آب شاخه فرعی  هشتم آب  چسمود باال در منطقه چسند که از کوه های منطقه شیوا سر چشم می گیرد  به دریای پنچ 

ده ها ی کالن ایگه  سفید توت آب دریاچه کول شیوه که این آب  منطقه های آب فرعی  ملحق می شود و آب شاخه  نهم

وبسنچ را طی کرده به در یای پنچ ملحق می شود.   

آب شاخه فرعی ده هم آب  کیوان می باشد که از کوه های دره جوی سر چشمه می کرد ودر منطقه کیوان به دریای 

دره جوی است و شاخه فرعی   دواز هم آب خوستو است که از   پنچ یکجا می شود وآب شاخه فرعی یازده هم آن آب

می شود و شاخه فرعی  وفاصله زیادی را طی می نموده سر انجام به آب پنچ وصلاست کوه های د وراج  منشاَ آن 

رد و شاخه فرعی چهارد هم آب دریای خواهان که یسیزده هم آب دریای نوآباد ایمی که از کوه سوت سرچمشه می گ

می شود و شاخه فرعی  ملحق ا آن ازشمال کوه های  حوض شاه می باشد و در منطقه بوستانک به دریای پنچ منش

پنزده هم  آب خود حوض شاه است که ازجنوب کوه شاه سرچشمه آن می باشد ودر ده شاه به آب پنچ می پیوند وآب 

درمنطقه شینگان آّب سفید چوت نیزبه آن  ت اس فرعی شنزده هم  دریای راغ که سرچشمه آن از کوه منطقه کالن ایگه

دریای  پنچ میریزند.  ملحق می شود هردو یکجا به   

              

  آب حوض شاه                                     دریای شهربزرگ به آب پنچ می ریزد          

 

 

چشمه می گیرد و ده برخم را عبور می کند ودر وشاخه فرعی  هبده هم  آب پیانچ  که از کوه های  شهر بزرک سر 

وشاخه فرعی  نزدهم  است  د و آب شاخه فرعی هجدهم  وآب خود  داشمندیسودر منطقه داشمندی به آب پنچ  می ر

آب برخم است که از ساحه شمال غرب شهر بزرک می ریزد وشاخه فرعی بستم آب سمتی است و به آب پنچ  در 

طی می کند و با آب را  و شاخه فرعی بیست  یکم  آب هزاره سومچ که از منطقه رستاق و نوآباد  جزیره می پیوند

چاه آب یکجا شده در ینگی قلعه به آب پنچ میریزد  وشاخه فرعی بست دوهم  آن آب دریای کوکچه که  دریای رستاق و

می شد.    یای پنچ یکجااست به در سرچشمه آن  معاون بزرک دریای پنچ است که ازحوض انجمن منبع و  

              

   دریای کوکچه در یک ساح زیبا بدخشان                       دریای کوکچه در مرکز بدخشان                                   

از   ن دریامنابع قدرت جریان ای که راست  از سمت  نام برد در باال  دریای  خورد و کالن 00در یای پنچ  با ریختن  

طرف تاجکستان دریای غند, برتنگ , یزگلم , ونچ آب,  چپ  و باریختن ازسمت می باشد  کوهای بد خشان  افغانستان 



سد شده است  مهار و آب دریای وخش که در منطقه نورکاب آمو دریا  تشکیل شده است. وخش, کافرنگان و سر خ 

و فقد  آبی که توربین ها را چرخ می دهد و  بعد از استفاد آبیاری بشمار میرود که کالن ترین نیروگاه برقی تاجکستان 

. اثرجرین آب کافرنگان نیز درآبیاری  زمین آب  زمین های زراعتی والیت کورگان تیپه  به دریای آمو می ریزدزهر  

 های استفاده می شود پای ناب آن به آمودریا می ریزد. 

 

                     

      ساحه چراگاه  آی خانم                           دریای پنچ در منطقه خاهان                                        

که یکی  از بزرگ ترین دریای شمال افغانستان است وسرچمه آن از یخچال شمال شرق کوبابا که جربان  وزدریای قند

دریای بامیان از آن است وبایکجا شدن آب  دوآب میخ زرین که از شمال کوه تاله برفک و آب گشی اسلم  و آب یخچال 

نام دریای اندر آب  در دوشی و آب نهرین که از هنگران کوتل سالنک که بنام آب خنجان  و آب  یخچال کوتل خاواک  ب

کوه شاشان سرچشمه آن است در دهه چهارشنبه در گرداب بغالن می ریزد و آب دریای علی آباد که از کوه های  برکه 

سر منشاَ آن است ودر منطقه علی آباد به دریای قندوز وصل می شود و سر انجام دریای قندوز در منطقه قلعه زال به 

ی آمو می پیوند. دریا  

 

 

دریای فرخاراز سه نقطه مبداء می گیرد دو شاخه ی آن از تل کندال و یک شاخه دگر آن از کوه های منطقه آب باریک 

هم پیوستن دو شاخه  فرعی درمنطقه ورسج  دریا ی ورسج به وجود می آید  زمین و از سرچشمه می گیرد و از 

را آبیاری می کند وشاخه سوم آن که از منطقه آب باریک سرچشمه گرفته و  باغات لدزی  پیتاو  فرنگود ومرکز فرخار

از مصافه زیادی را در لدزی طی نموده پس از عبوراز منطقه فرخار در نزدیک تالقان به در یای فرخار یکجا می شود. 

ر آن مناطق از بشترین بهر برداری در والیت تخار صورت گرفته رونق زراعت وباغداری دخروشان  آب این دریا 

د.  زسر انجام به دریای آمو می ری  این دریای وید دریای  ورسج به حساب می آت برک  

                        
  دریای آمو                                                      دریا فرخار                            

آمودریا ازدریاهای معروف و تاریخی افعانستان است که اسم آن درالسنه های قدیم ذکر شده و پس ازطی مسا فت       

کیلو متر مرز افغانستان را طی می کند. دربسیاری از  0077کیلو متر به جهیل ارال میریزد. این دریا به طول  0057    

میلیارد  00تا  22از بستر خود عبورمی دهد  به طور متوسط بین  کیلو متر است.  مقدار آبی که آمو 0جاها بیشتراز



پامیر , واخان   بدخشان  کوه های ساحهآب وافر از  فرعی شاخه    00از   پنچآب متر مکعب در سال است. تنها 

 ی آمو میلیار متر مکعب آب را به در یا 57و در سال بیشتر  د می ریزانن متر مکعب  آب 0777,کوکچه  در یک ثانه 

به دریا آمو میریزاند. این دریا در  نیز  عشاریه هفت میلیارد مترمکعب آب را 0وز وفرخارانتقال میدهد. دریای قند

موسم بارندگی بهاری وخزانی گل آ لود وطغیانی بود همه سال قسمت زیادی از زمین های کنار چپ خود را باخود می 

اکنو به دریاچه  ارال می یات کهن دربحیره کسپین میریخته وبرد همه سال مسیر آن در تغیر است این دریا  قرار روا

    ریزد.

یک به وسیله کانال بزرگ  و جدا ساخت  یک کانال بزرگ را   جکستان در منطقه  ناحیه مسکوفسکی از آب پنچتا   

که کانال آن در سمت چپ  در عکس زیر انتقال داده است  برای آبیار زمین های پرخار خود را  پنچ  آبقسمت عظیم  

افعانستان ازعدم                                                                                                                  . معلوم  است

واقع است که از دوطرف آن آب جریان دارد و  صدها  پنچ  مدیریت آب همین  جزیره  ینگی که درمیان  شاخه دریای

ره هموار وقابل کشت را  آبیاری کرده سف که تا  اکنون این جزی هکتار زمین قابل کشت در این جزیره موجوداست با تا

. م توانستن  

 

سمت راست  فطرشدن آب پنچ است وفعال تمادریای باین عکس ساحه ینگی قلعه والیت تخار جای جریان دوشاخه 

 رخ کرده است 

 

 

چهل سال اخیردر ینگی قلعه ودرقد اراضی مورد طغیان آب وجود داشت دریا نیزدراین منطقه شاخ  الی در ظرف سی 

شاخ مسیر خود را طی می کرد. دراثر گرمای منطقه و آب شوی سریع یخچالهای کوههای پامیر وهندوکش تمام آب 

وعرض بیشتر ازشش کیلو متر این دریا به شاغه طرف راست حرکت دارد.اراضی وسیع به طول بیشترازچهل کیلومتر 

در قد  ی جزیره                                                                           بطرف چپ دریا در درقد جدا نموده است.   

که از سه قطعه زمین هموار به طول چهل کیلو متر وعرض شش کیلو متر در منطقه در قد مرز به تاجکستان در 

 زیبا از لحاظ داشتن آب کافی وهم وجود پنا گاه های جنگل طبیعی شرایط ای آمو قرار دارد. این ساحه هموارمسیردر ی

مساعد برای پار ک ملی پرورش و نگهداشت حیونات وحشی وهم باغ  بوتانیکی بوجود آورده است.  را  

اری مجموعه ای زنده گیاهان احداث باغ بوتانیک دریکی ازاین جزیره ها جهت جمع آوری و به طور طبیع نگد 

مختلف برای مطالعات تخصصي هم چون گیا ه شناسی ـ چونگی تکثیر وبرسی ویژه گی های زیست محیطی گیا هان  

  مورد استفاده قرار گیرد. 



                        

  باختری گوزن های                                                                             درقد است      

ستان در تحت رهبری مستقیم نصرهللا بابر وزیر داخله آن و قت البان پاکستانی با همکاری پلس پاکگروط  0110درسال

بیست ه  بیجا شده بودند. امام از ترس این گرونمموده بود  ومردم  ولسوالی حضرت  هجوم  به مرکز والیت قندوز

هزار اهالی امام صاحب به جزیره درقد درتحت قیمومت کمیساری یونسیار سازمان ملل متحد تا بوجودآمدن دولت 

.انتقالی در جزیره بودنند  

            

                  دریای آمو                                        شروع جزیره ی ینگی قلعه ودر قد               

دریای کوکچه نیز یکی از مشهورترین دریاهای افعانستان است که از یخچال های بخشداری کران منجان والیت   

بدخشان سرچشمه می گیرد آب های فرعی انکه  باجوش وخروش خاص خود فا صله زیادی را طی نموده باهم 

رزیبای فصیض آباد میگذرنند که باعث زیبای این شهرشده است. یکجاشده  از مرکز شه  

دریای کوکچه از جمله معاونین بزرگ دریای آمو می باشد از آب این دریا استفاده زیادی صورت نه گرفته فقد یک 

حدروی کیلو متر که بنام کانال سنگ مهر یادمی شود عمار گردیده است. امکان جلوگیری از  07کانال به طول تقریبا 

این دریا در ساحه خواجه غار ورساندن آب بوسیله شبکه های آبرسانی به زمین های دشت ارجی  امام صاحب  دشت 

شیرماهی و آبدان میرعلم که جمعا  در حدود یک میلیون هکتار زمین خشک قابل کشت را به زمین زراعتی آبی  تبدیل 

متر مرسد. سرعت  077الی  007رض آن دربعض از ساحات تا کیلو متر طول داشته و ع 207دریا کوکچه    می گردد.

مو ملحق می این دریا خیلی تند بوده وساالنه اطراف خود را می خراشاند و این دریا در منطقه خواجه غار به دریا آ

 شود.



  

دریای کوکچه                   

یک شاخه دگر آن از کوه های منطقه آب باریک دریای فرخاراز سه نقطه مبداء می گیرد دو شاخه ی آن از تل کندال و 

دریای  ریا ی ورسج به وجود می آید  زمینسرچشمه می گیرد و از به هم پیوستن دو شاخه  فرعی درمنطقه ورسج  د

که یکی  از بزرگ ترین دریای شمال افغانستان دایم جریان است وسرچمه آن از یخچال شمال شرق کوبابا که  وزقند

میان از آن است وبایکجا شدن آب  دوآب میخ زرین که از شمال کوه تاله برفک و آب گشی اسلم  و آب جربان دریای با

یخچال هنگران کوتل سالنک که بنام آب خنجان  و آب  یخچال کوتل خاواک  بنام دریای اندر آب  در دوشی و آب نهرین 

می ریزد و آب دریای علی آباد که از کوه های که از کوه شاشان سرچشمه آن است در دهه چهارشنبه در گرداب بغالن 

برکه سر منشاَ آن است ودر منطقه علی آباد به دریای قندوز وصل می شود و سر انجام دریای قندوز در منطقه قلعه  

                                                                      زال به دریای آمو می پیوند.  

 موقعیت والیات مذکور بدخشان  بنابر وضع طبیعی والیات  قندوز, تخار , ادی اکثریت مردم  نواحیفعالیت اقتص 

پرورش چاروا به روش کوچ نشینی است ودر بعضی چراگاه ها  چوپانان از عدم آگاهی در چرا دست به چرای  بیرویه 

و مفروط می زند. در نتیجه چرانندن چرای بی رویه باعث تخریب اکوسیستم کوهستانی می شود و باالخره  فقیر شدن 

می  رواناب ودر ایام باران های تند آب باران ستی خاکوحتی از میان رفتن چراگاه ونابودی پوشش گیاهی وافزایش 

تخریب محیط زیست می شود. باعث در نتیجه  در منطقه میشود و  سیالب ها شود و موجب    

و  بهره برداری بی رویه ی چابانان از  افغانستان تا اکنون به شکل قرون وسطایی استدر   چارواداریپرورش  

یر چاپانان در تاثیری در تخریب ونا بودی پوشش گیاهی داشته است  از این رو تاث,  چرگاه ها در اغلب از موارد

موثر وعملی تر برای جلوگری از  وعمده مسله است که باید راه حل  های مناسب و اقدامات مفید نابودی چراگاه ها 

و به  تخریب  محیط زیستی بخاطر جلوگیری ازآسیب  شود .  ه تخریب ونابودی بیشتر چراگاه  در معرض نگاه قرا داد

 چراگاه باید این نکات رعایت شود اول ظرفیت چرا دوم برداشت مجاز از چراگا است وهم   خوبی حفظ ازاکوسیستم 

با       مجهز شود.                                                                     با قاعده و روش های مدرنباید شیوه چرا 

دنیا موثر واقع شده  طی صدها سال درسراسر محصور  کردن  ها را  که  چرا گاهی از ساخت چوب یا شیم حصار ها

بخاطر جلوگیر از خوردن  که در اکثریت کشور های  اروپای رایج و حتمی است و  ها هچرگاشدن حصاراست.  شیوه 

  گاه  و سخت شدن خاک موجب اکوتاه شده که با عث فقیر شدن از میان رفتن علف چرخوش خوار  علف های 

آلودگی  هوای می شود.  گرد وغبار باعث  به اثر وزیدن باد سبب خیزش خاکبیشتر فرسایش   



            

           

 شده نمونه ی چرای غژ گاو  حصار سیمی          است افغانستان  بدون حصار در پامیر خورد غژگاو از چرا ی نمونه

 در سویدن است 

به شکل  در اکثریت کشور های پیش رفته  امروز میلیون ها چاروا هم از گله گاو, گله بز, گله گوسفند  وگله اسپ 

در  پرورش می شود و این شیوه مدرن چرا باعث گسترش  سرسبزی و بهبود محیط زیست شده  چرای محصور شده

است.     منطقه   

             

نمونه ی از چرای آزاد               نمونه ی گله گوسفند در چرای حصار کشیده شده                       

کیلوگرم از یک هکتاربرداشت کرده اند. از چراگاه بوته  017چاروادران با تجربه علوف خوش خوار  از چراگاه ییالقی 

تا  00رعلوف برداشت گرده اند. از چراگاه های کویر کیلوگ 17زار با و صف و ضیعت ضعیف و متوسط از یک هکتار 

کیلوگرم علوف قابل برداشت است.   37  

های ه وازشیودشت شیواه دشت فالت پامیر خورد  های افغانستان بخصوص در  ما  میتوانم با مدیریت خوب درچراگاه

از یک هکتار این چراگاه  پر علوف  بایقین کهاد و را رایج دحصار  چرا  ی در این چرگاه ییالق حصار یا محصورکردن

د شت پهناور فالت برداشت خواهم کرد.  چاروا ها  کیلوگرم علوف برای زمستان  377الی  007خوش خوار 

دشت                                                             پامیرداری علف سبزه فراوان که قدآن به اندازه قد نی می رسد.

کیلو  37تنها طرف چپ چهیل آن بیشتر از  متر ارتفاع آن است که  3577 بیش از پامیر از سطح دریای پهناورفالت

   علف این چراگاه ارتباط دارد. به چارواداری  و شانیزدنگی ا بیشتر مردمان اینجا متر عرض دارد.



                   

فالت پامیر واقع دشت  سرجهیل چقمقتین در                                   فالت یامیرخورداست پهناور  دشت               

 است

 

بنابر وضع طبیعی پامیر پرورش چاروا به روش کوچی نشینی است و چراگاه ها این منطقه برای پرورش وتکثر 

,درجه حرارت این  مناسب است, بخاطریکه این گاو ها به سرما وفشار این منطقه سازگاری دارندغژ گاو  گاوهای 

این منطقه باران اندکی در می رسد. و 54منطقه داری اختالف شدید درسایه آفتاب است وگاهی سردی ) دما( به منفی 

و  میلیمتر درسال می بارد. بالن کوه های ان برف گی است ولی دشت های آن انقدربرف شین نست 077الی  00بین 

    ) غژگاوه ( وگوسفندان در زمستان علف  تدارک نمی بی نند.  له گاو هاگ چاروادران علف برای زمستان 

                 

که یک سقف بلند  دشت فالتپامیر خورد                         است گله گوسفند  خورد ) بام دنیا( شت فالت پامیرد      

   ت که گله غژگاواس

 

          



در زمان جمهوری داودخان این عکس سمبول پول                                    گله غژگاه دشت فالت پامیر خورد         

بود افغانی  

متر که بین نواحی زیباک ودرواز والیت بدخشان  واقع است. درگذشته یک شبک آبیاری  5050دشت شیواه  درارتفاع 

شبعات خاص در زیر نظارت دشت شیوا دایر بوده وفعالٌ ویرانگرده است. قبالٌ ساحا ت این  دشت  و زهکش در این

حیوانت اهلی و بخاطر جلوگیری بی رویه   یبیاری قرار داشت.  مسوولین وظیفه ممانیت از چراوزارت زراعت وآ

منطقه وهم در آب هوای این  ازفرسایش خاک این طبعت زیبا را نیز به عهده داشتن که آب این جهیل در سرسبزی این

 منطقه زیبا وهم درتولید روطوبت این مناطق اثرات بسیار خاص خود را دارد.               

                   

دشت شواه                                                           جهیل شواه                     

ی  دریای کوکچه ودریای قندوز مهم ترین منابع آبی برای دشت های  هموار قابل کشت دریای آمو با دومعا ون خود یعن

اگر                  دشت کیلگی, دشت آبدان میر علم , شیر ماهی , دشت لیلی وقیصارافغانستان به حساب می رود.

را وزیر آب وانرژی مقررکند  افغانستان در آینده یک ریس جمهور دلسوز و  با پالیسی درست یک فرد مسلکی با تدبیر

 آمو ,آب بر روی رود خانه  کوکچه  ی با عماربند های ذخیرهدر مدیریت آب تجربه کافی داشته باشد.   شخص  که آن 

که دایم جریان هستند وهم درمسیرآنها زمینه صد ها هزار هکتار زمین زراعتی با کشیدن نهرها وحفر کانال و قندوز 

شوردرتولیدات کشاورزی به سوی مصونیت غذایی وخو کفایی ک درشد انکشاف زراعت حرکتهای آبیاری می تواند 

.        شهروندان افغانستان حل خوا هد شد یت مشگل اکثر  

        

دشت آبدن میر علم قندوز                               الی دریای بغالن دشت کیلگی است                         با         

ن نظر داشت شرایط توپوگرافی زمین آ در دریای بغالن چهارمین دریای بزرگ وافر افغانستان به حساب می رود وبا

نهایت مساعد است وباتکمیل بند بزرگ کیلگی بسیار از ساحات وسیع بغالن که کامال  آبی  برای احداث بند های بزرگ

بی دارد.                      والیت ین آهشت صد هزار هکتار زمیا کم آب اند سیراب می شود. فعال والیت  بغالن  خشک و

شبک های آبرسانی زیر کشت آورد  دارد واین دشت ها را می توان به وسیله بلخ داری دشت های مستعد برای زراعت

درعکس  موقیعیت ولسوالی بلخاب برای ساخت چنین بند ذخیره آبی باالی در یای بلخاب مساعد است.               و

درمدیریت آب  داشته باشیم شرایط  مهار دریای بغالن در سد سازی برای ذخیرآب  اکاری های زیرنگاه کنید  اگر ما ش



احداث سد سازی بارور  شیوه  در دهنه پاین  گرداب بغالن موجوداست ما میتوانیم کوه های اطرف گرداب  بغالن را با

کاری در مهار دریای بغالن می شود و سازیم. ساخت این سد بروی دریای بغالن در دهنه پاین گرداب بغالن یک شاه

در منطقه ودرنتیجه مانع آمدن سیالب ها موسمی منطقه خواهد شد.   اماکان مرطوب پیدایش هم موجب   

           

    دریای بغالن است                                                   گرداب بغالن است                

 

لیلی یکی از جمله دشت ها مستعد شمال در والیت جوزجان است که در اثر خشک سالی هم ساله زراعت دشت 

یگانه نجات مردم زارعت پیشه ومالداری والیت جوزجان  از این وضیعت  فیصد آسیب می بیند. 47وماداری آن  حدود 

  از ساحه قلعه زال آبیاری  آرودن آب از دریا آمو به وسیله حفر کانال است. در صورت احداث کانال ,نا مطلوب 

و از این طرق دید احیا در  دشت لیلی ون هکتار زمین جیمیلیون هکتار زمین زراعت را تبدیل  به کشت دوفصله و میل

  به اهالی کشور خواهد کرد.  در مصونیت غذایی کمک 

همت و شاهکاری مردم قدیم افغانستان را نگاه کنید در عکس زیر که چطور جوی ها  سنتی را در بغل کوه  برای رفع  

عمار  کرده اند.بطور حشر  نیازمندی آب آبیاری زمین و باغات خود  به همکاری  اهالی    

 

         

این جوی سنتی در مربوطات والیت                    درالیت پروان است             این جوی سنتی در مربوطات    

ر یپنچش  

 نیک وسایل پیشرفته تکعصر بخصوص امریکا  با این  موجودیت دولت های پرقدرت جهان  ووصف  اما  امروز با

رشد انکشاف زراعت وحرکت به سوی مصونیت غذایی  در جهت  را  پروژه های زیربنای آبی آغاز کار ستنتوانیخود 

. حل  نمایم را شهروندان افغانستان یتمشگل اکثر که  درتولیدات کشاورزی و انرژی برق کفایی گشوروخو   

 مواد این مقاله از انترنیت گرفته شده است   

   از ا تلس جمهوری دموکراتیک افغانستان 


