
 

 

 

 

 

 

 

 

 داکتریارمحمد متخصص حفاطت محیط زیست

 بررس وضعیت رودخانه های 

 افعانستان از نگاه گرما یش اقلیم جهان

های عبور آب در سراسر افغانستان از کوه ها به بهر ستان نگاه کنیم می بینیم که مسیروقتی که ما به نقشه طبیعی افغان

 ,دریا ها ونهرها  باران وبرف از قلل پربرف  در دره ها جریان پیدا کردهآب .  ریگستان ها می باشند جهیل ها و, ها 

  دریا بزرگ و صدها رود کوچک و هزاران جوی سنتی 14افغانستان داری  . جهیل ها را به و جود می آورد

انستان افع ی هاذخایر آب و کم آبی در بعضی دریا .طبعیتاٌ این کشور از لحاظ آب غنی است. پربرف دارد  وکوهای

 25هد   میلون متر مکعب آب شیرین در سال می باشند 52افغانستان دارای . در صد را تشکیل می دهد 03تا  52

اساس و بر.  بهای زیرزمین تشکیل داده استرا آ نمیلون متر مکعب آ 41های سرزمین و بمیلون متر مکعب آن را آ

دریای  با نگا به سیستم. نه های افعانستان جاری می شودامارساالنه بیش ازهفتاد میلیارد متر مکعب آب در رودخا

نها به خارج از کشور ما سرازی می با شند و ملیون ها نفر به طور مستقیم یا غیره مستقیم افعانستان می بینیم تمام آ

ند وابسته هست  کشاورزی صنعت و تولید برق در طول بخش بزرگی سال باین ذخایر طبیعی آب, برای آب آشامیدنی 

واین کشور های همسایه  استند که بشترین سود را از دریا های افعانستان می برند و خسارات این دریا های خروشان 

 اما ساالنه آب خیزی ها  به دلیل  نبود دیوارهای استنادی هزاران جریب زمین ما که در مسیر دریاها  .به ما می رسد

وصف مو جودیت منابع کافی آب  هنوز هم بیش از نم میلیون تن متاثراز در افعانستان با   .قراردارند از بین می رود

برخورد ضعیف دولت با  و انستان غمشکل درجه یک توسعه کشاورزی در اف.  خشکسالی وفقر در این کشور می باشند

. دهم و بررسی وضعیت آب های این کشور درردیف اول قرارمی آن می باشد  آب در کاربازسازی شبکه های آبیاری 

روستیا یان  برای . خشک سالی های پیهم در افعانستان که عمدتا ناشی از تعییرات آب و هوایی کشور دانسته می شود

نها این کار آ.  قریبا برهنه کرده اندتهیه علوف ومواد سوخت خود مناطق کوهستانی این کشور را از پوشش گیاهی ت 

ه  زمین کوهای برهنه این مناطق دگرتوانایی جذ ب باران اسیب به پوشش گیاهی ومحیط زیست رسانده است ک



ورزی و دام داری را در مناطق کوهستان دروضعیت بد قراداده ااین وضعیت نه تنها کش. ونگهداری برف را ندارد

های بهاری  راه سیالب را برسر را وحتی بستر های خشک دریاها بلکه دامنه کوها وخاک زمین هموار ریگزارها

. بدل شده استوخزانی م  

 

 

 

 

             

سیل در والیت جوزجان                                                               تخریب کشتزار ها به وسیاه سیل در بلخاب           

طبق اطالعات هواشناسی بیست سال . خشک شدن دریا ی کابل فجایع زیست محیطی و بهداشتی در شهر کابل است

با سخت شدن شرایط . در صد میدان یخچال سلسله کو بابا و بخصوص  کوتل اونی کا هش یافته است  12پیش حدود  

زندگی باشنده گان نواحی دور  اطراف کابل  انها طی سی سال به نسبت عدم مواد سوغت ارام ارام شروع به قطع 

درگذشته  آند و  هنه کردهاز پوشش گیاهی تقریباٌ براحه را این س. درختان وازبن برکندن گیاهان این مناطق شده اند

. های نزدیک مناطق کوه پغمان و گل کوه  کامال سبز پر از بته های ارغوان بود  

                                             
  امرز دریای کابل                           گذ شته دریا کابل         بته های ارغوان                                     کوه پغمان       

جنگل ها دور  درصد 03در صد گیاهان کوهی و 23مسولین زراعت نواحی کابل گفتند که ظرف سی سال اخیر 

کندن بی رحمانه بته ها وگیا هان باعث برهنه شدن کوه ها و دشت ها . واطرف کوهای این مناطق از میان رفته است

فتاب قرارگرفته درین صورت درجه شعاع آ پوشش گیاهی شد ه است که در نتیجه این کار خاک بطور مستقیم مقابل از

پیامد فوری . حرارت بلند رفته و خاک خشک می شود و دیگر توان جذب باران ونکهداشت برف را نه خو اهد داشت

, لسله کو هندوکش وهم افزایش سیل و برف کوچاین وضیعت باعث زود وسریع آب شویی  یخچالهای منطقه کوبابا  وس

سیل وبرف کوچ و توفان باد ها به افزون بر اسیب های که به . جریان شن روان  وتوفان باد  در این مناطق شد است

این بته ها  گیاهان . کشاورزی و محیط زیست وارد می کند هر سال باعث مرگ افراد زیادی دراین منا طق خوا هد شد

کندن بیش  .مدن آب وهوای گوناگون در عرض منطقه می باشندمنطقه هستند که یکی عوامل پدید آ این زیست بومی

تخریب  بیش از حد این گیا هان اثرات مخربی . سیب رسانی به محیط زیست منطقه شده  استازحد این  گیاهان سبب آ

.    مناطق گرمسیر می افزاید را روی سطح منطقه  می گذارد وهم  به روند بیابان شویی روبه توسعه در  

                                  



گیاهان جز اساس منا بع طبیعی تجدید شونده محیط زیست بوده که نقش مهمی در حفظ خاک و تنظم چرخه آب در  

ی اهلی و تامین بخش قابل توجهی  از علوفه مورد نیاز دام ها, طبعیت وفراه نمودن شرایط زیست وبقای حیات وحش 

.     حفظ تعادل محیط زندگی وتامین معیشت وادامه امکان زیست انسان می باشد  

 

 

 

 

مراقبت از سرسبزی  وخرمی خاک افغانستان تاالش برای جلو گیر از گسترش بیابان های شمال وجنوب کشور     

. یکی از ماجرای یی است که باید مسولین اداره ملی محیط زیست وریا ست جنگالت نواحی درهمه جاجدی گرفت

داد واین گنج واقی را نابود نکرد وجود اداره ملی محیط زیست و مردم باید برای حفظه منابع گیاهی اهمیت جدی 

.فضای سبز در داخل محیط زیست به لطافت هوای محیط زیست کمک می کند  

            

صحرای سبز در شمال                                                                        دشت شمال در فصل در بهار                  

بنابر این در هنگام بارندگی مناطقی که دارای پوشش . پوشش گیاهی باعث با ال رفتن نفوذ اب در خاک می شود 

وهمچنین پوشش . گیاهی مناسب می باشند حجم کمتری از آب به صورت رواناب بروی سطح زمین جاری می شود

. تالشی شدن ذرات خاک جلوگیری می کندگیاهی  با گرفتن اولیه قطرات باران از ضرب مستقیم قطرات ودر نتیجه م

  وریشه گیاهان از حرکت وجابجایی ذرات خاک توسط آب وباد جلوگیری می کند

                  
  په ها شمالاز پوشش گیاهی ت نمونه ای از پوشش گیاهی دامنه کوه                       نمونه پسته زرا  شمال                            نمونه ای     

پس پوشش گیاهی نقش بسیار بزرگی در جلوگری از فرسایش خاک ایفا می کند وفرسایش خاک یک از عوامل مهم  

وبا فرسایش خاک  باران شدید موجب روناب و سیل می شود و سیالب  سد ها . تخریب محیط زیست محسوب می شود

اک شتاب ا از بین رفتن پوشش گیاهی روند فرسایش خو هم ب. نهره ها جوی های عنعنوی وکاریز ها را پر می کند

و . د می شودسیب فراوانی وارته و به ماهیان وسایر مرغان آبی آب رود خانه ها تاثیر گذاشبیشتری گرفته ودر کیفیت آ

. سان ترین راه جلوگیری از فرسایش خاک به حساب می آیدپوشش گیاهی بهترین وآ  



               

آب از اثر فرسایش خاک نمونه از روناب آب باران                                         نمونه از طوفان با د                           نمونه از کیفیت           

 

 

شیب زید باعث تسریع جران اب شده به همان . شدت این فرسایش  در کو ه ها بعلت داشتن شیب بسیار بیشتر است 

به همین علت پوشش گیا هی در مناطق کوهستانی از اهمیت زیادی . ان هدر رفتن آب افزایش پیدا می کندنسبت میز

روطوبت خاک است که . عالوه بر ان پوشش گیاهی باعث حفظ ونگهداری رطوبت خاک می شود. برخوردار می باشد

که این . ارگانیزم را فراهم می اورد مسله موجبات امکان حیات بوته ها وزندگی هزران نوع حشره ومیلیون ها میکرو

.  حشرات عالوه بر اینک امکا ن حیات پیدا می کنند  

با سختن النه در زیر بوته ها خاک زیر وبوته ها را بصورت اسفج در اورده و قابل نگهداری اب می کنند واین  

ز راه افتادن سیالب  که باعث کارسبب می شود موقع بارنده گی مقداری از اب باران در ان حفر ها ذخیره شده وا

وهمچنین اب داخل حفره ها تامدت اب مورد نیاز . فرسایش ونابودی مزارع ومحل زندگی انسانها می گردد مانبع شود

.    هم بوته ها وهم موجودات خرد را فراهم می اورد  

                   

پوشش گیا هی دامنه ی سلسله  کوه بابا                                           پسته زار کوهای بادغیس                                     

 

ومتاسفانه هنوزهم روند تخریب از بن کندن بته ها پسته زار ها وقطع درختان درسرتاسر افغانستان ادامه دارد بر   

سته وجود داشته که مین در خت پاساس امار وارقام وزارت زراعت در گذشته بیش از چهار صدو پنجا هزار هکتار ز

پیامد این کار تخریب فرسا یش خاک سبب گسترش بیابان های خشک . ن تا اکنون از بین رفته استفیصد آ 13حدود 

قابل ذکر است که . وبی حاصل را همراه داشت و یکی از خطر های اصلی را برای امروز ما ونسل های بعد ما است

. سبب بیابان شدن منطقه نتیجه عمل انسان است  

                                          
قطع بی رحمانه درختان                        پسته زار                                کندن بته زار قطع پسته زار                     

 



بز و  و گله  دخالت چوپانها ها در برهم زدن ایکو سیستم چرا ی منطقه به و سیله چرای بی رویه  گله ها ی  گاو   

خوردن شاخه های جوانه درختان ولگد مال علوفه ها توسط چرش بیش . های گوسفند همواره  صورت می گیردرمه 

ازحد گله ها موجب برهنه شدن کوه ها ودشت ها ازوجود پوشش گیاهی بالخیر موجب تخریب محیط  زیست می 

.وان را می توان وارد منطقه کردچوپانها باید تو جه  با درنظر داشت  پوشش گیاهی یک منطقه چه مقدار حی. گردد  

 

 

 

 

ورود گله ها به چراگاه ها قبل از زمان مناسب به پوشش گیا هی لطمه وارد می نماید به دلیل رطوبت زیاد خاک و  

در نتیجه  عالوه بر اینک . درآمد ورفت زیاد گله ها در چراگاه باعث فشرده شدن خاک وکم شدن حجم خاک می گردد

سبت به نذوالت کاهش خواهد یافت نگهداری خاک نسبت به آب نیز کاهش می یابد و بالخره  باعث قابلیت نفوذ خاک ن

. عموامل اصلی فرسایش خاک ازبین  رفتن پوشش گیاهی طبیعی خاک می باشد. گاهش پوشش زنده ی گیاهی می شود  

نکات رعایت  ظرفیت چرا و برداشت  نکا تی را باید مورد قرارداد که تا اکوسیتم چرا به خوبی حفظ  شود ازجمله این 

رعایت فصل چرا وآماده گی چرا جهت استفاده پس از حدود یک ماه از شروع فصل بهار هنگامی . مجاز ازچراگا ها

را از  ای خودکه تا بره ها وبز غاله ها غذ. اشدکه زمین برای چریدن گوسفندان وبره ها وبزغاله ها سرسبز شده ب

. مین کنندطریق چریدن علف صحرا تا  

 

                        
نمونه از گله گاو ها در چراگاه                        نمونه  ازگله گوسفند ها در چراگاه                    نمونه از چرای مفرط              

 

از ایجاد روناب کا سته  بهترشدن وضیعت پوشش گیاهی در نتیجه هنگام بارندگی: مفیدیت جلوگیری از چرای بی رویه

                     .                                           پیدا می کند در خاک ب فرصت کافی برای نفوذ رامی شود وآ

نفوذ آب در خاک  با. ب های زیرزمینی تغذیه شده و چشمه ها وکاریزها در قریه جات پر آب می گرددسفره های آ 

برای تحقق این هدف . وجود نمی اید واز بسیاری از خسارات مالی وجانی جلوگیری به عمل می اید دیگر سیالب ها به

ه مطمین و دومدار الزم است تا ما انسانها با منابع طبیع ومحیط زیست خود با احتیاط تمام برخورد نموده زمینه استفاد

های  یم واین امنت بزر گ به طور درست به نسلنها را فراهم نما یم و به کمبود منابع روبرونشووحفظ ونگهداری آ

.                                                                                         بعدی انتقال نماید  

بسیار  در یا آب فراوانی که محیط . دریا های مهم افغانستان عمدتاً  از ذوب یخچالها وجهیل ها سرچشمه می گیرد

دریا ها تا حد زیادی به جهیل ها وابسط است اند ودارای ارتباط . عی را فرا گرفته به بهرها و اقیانوس ها راه داردوسی

.     نزدیک می باشند  

بیاری ساحه میدان به وادی آمتر سنگالخ  سرچشمه می گیرد بعد از  0523دریای کابل از کوتل اونی از ارتفاع . 4 

ه گذرگاه آبی که از دره پغمان می اید با آن وصل می شود و بطرف شرق به مسیر چهاردی داخل می شود ودر حص

این دریا حین جریان خود بطرف شرق در سروبی به . فاصله هشتاد کیلو متری را طی می کند می دهد و  خودادامه



  .داردکعب آب ملیارد متر م 57اعشاریه  53 و  گردد رود و کنر وصل می  یشنگ والینگار سرخلدریای پنچشیر ا

 533طول دریا کابل از منبع تا دریا سند . ن وصل می شود انقدر آب وافرنداردآدریای کابل تاجای که دریا لوگر به 

.کیلو متر جریان دارد 273در خاک افعانستان طرف . کیلو متراست  

 

 

 

 

 

  

سلسله کوه هندوکش مرکزی مرز کوه ها پروان وردک است                               

 

.        آب این در یا در سابق اکثرا جهت ابیاری زمین های زرعتی و باغات  شهر نواحی کابل استفاده  می گردیده  

ان وبا عث زیبایی محیط و شهر گرده بود درگذشته دریای کابل یکی از مشهور ترین وزیبا ترین در یاهای افغانست

کابل را جنت می . در زمان قدیم اب وهوای سرد وگواران کابل مردام گرم نشین هند را دیوان کرده بود. شمرده می شد

.    نام کابل از دریای کابل گرفت شده است. شمردن  

جوی شیر  باال جوی  جوی سراسیاب  جوی ده دانا جوی یک توت : جوی های مشهور که از اب در یا کابل جداشده  

.جوی بی بی مهرو جوی چهلستون وغیره   

در قسمت رسسیدن دریای چمچمه  مست به .جوی شیر یکی ازمشهورترین وطریل ترین جوی های کابل است  5.4

دریای کابل جوی شیر کشیده شده مسیر خودرا در جوار دریای کابل طی کرده با عبور از دهیمزنگ واسمایی وات  

از حوض مر غابی ها سه شاخه از ان جدا شده هر یک به سه طر ف معین واردحوض مرغابی ها می گردد بعدا 

.  جرین پیدا می کند  

نهر درس  که بعدا به جوی ده افغانا شهرت کسب کردو بطرف ارشیف ملی حر کت وبعدا به کارته پروان . الف  

و درخانه سازی مسیر  میرسد و از ان جا جریان این جوی بطرف شما ل شرق جانب خواجه بغراومیدان هوای کابل

.    خودرا طی  می نما ید و اراضی مربوط خوش را ابیاری می نماید  

موگدها ازطریق پارکزرنگار وجوار سفارت ترکیه وارد ساحه وزیراکبرخان شده وبعد از طی نمودن قلعه موسی . ب  

.        وزیراباد می گردد اراضی وسیع را دران مناطق ابیاری میکند  

ی بی مهرو این جوی نیز از حوض مرغا بی ها جداشده بعد از گذشتن پارک زرنگار داخل ارگ شد واز جوی ب. ج 

.مقابل قصر دلکشا وارد بی بی مهرو میشود اراضی مربوط بی بی مهرو وقلعه وکیل را ابیاری می کند  



رسبز ساخته بعدا مسیر خود را باالجوی از دامنه کوه عبدالرزاق غرض ابیاری تکهای انگوروتپه باغ باال را س.  0.4 

بطرف شمال شرق طی نموده بطرف بادام باغ راه خود را باز می کند اراضی و باغ های این منطقه در موجودیت  

.  این جوی سیراب میگردد  

شاخه : جوی چلستون این جوی از جانب راست دریا کابل جداشده از قلعه فتوح گذشته به دو شاخه تقسیم می شود . 1.4

شاخه دومی مسیر . ل موازی با دریا کا بل جر ین دارد وساحات باغ چهلستونو قلعه غیبی را مشروب می سازداو

خودرا به دامنه کوه چهلستون ادامه داده وارد قریه چهلستون شده و با شاخه اول وصل شده  واراضی زیادی را ابیاری 

.  میکند  

 

 

  

حه تنگی سیدان جداشده بطرف غرب حرکت می نما ید مناطق خواجه جوی سراسیاب از جانب دریای کابل از سا  2.4

بیاری میکند و هچنان مسیر خودرا تا افشارداراالمان و قلعه بختار سیراب سراسیاب  باغ ذخیره و ارگ نو را آنو  قلعه 

.می نما ید  

جو ده دانا  موازی با جوی عالوالدین از جانب چپ دریا کا بل کشیده شده  ده قلندر اراضی دوغ اباد وده دانا  7.4

. واراضی باغ های چلستون را ابیاری می کند بعدا ساحه وسیعی ده مراد خان را ابیاری می کند  

لتی مکرویان چهارم وارد یک توت جوی یک توت از چپ دریا کابل در منطقه ششدرک جداشده از مطبعه دو  5.4

.شده وبعدا جانب خواجه رواش وده سبزراه خودرا بازمی کند این جوی بعدا ترخیل ودهیحی ابیاری می کند  

شده بطرف سینما پامیر شفاخانه میوند مندوی  جوی خطیبان از کنار راست در یا کابال در قسمت پل ارتن جدا 1.4     

. ی نودو باغ علی مردانه را سرآب م  

نهرباال جوی که از تنگی للندر اغاز از دامنه وسیل اباد و باغ بابر و دامنه گذر گاه و فراز چنداول می گذرد به  0.4

.ویگانه وسیله اب رسانی به باال حصار به شمارمی رفت. باال حصا ر منتهی می شود  

ه جبار خان  جداشوی این جوی ها از جوی شینه  زردخرید  جوی کمری جو ی قلعه محس خان  جوی رعیته جوی قلع

دریای لوگ جدا شده نواحی بت خاک  کمری  باغ عبدالهاشم نواحی بگرام و پلجرخی را ابیاری می کنند و نیز اسیاب 

.های زیاد را به حرکت اورده است  

ه ومورد استفاده این جوی تا امروز وجود داشت. جوی پل مستان نیز از دریای لوگر از تنگی ده یعقوب کشیده شده است

مسیر خود را در پاین کوه باال حصار بطرف شما ل . این جوی اراضی والیتی وسیاه بینی را ابیاری کرده.قرار دارد

باز می نماید و بعداز سیراب نمودن منا نق قلعه نو و قلعه خواجه در مقابل با ال حصار و چمن حضوری به در یای 

.کابل وصل می گردد  

  

نمونه یکی از جوی های کابل                                       



وجوداشتن جوی های بسیار در کابل بیان گ انست که زمانی رشد زراعت وباغ داری دراین مناطق بیشتر بوده 

این جوی ها با عث تزین وزیبایی شهر واطرف نواحی  منطقه . وحراست از محیط زیست به درجه عالی وجوداشت

. شده بود  

در حقیقت از همین سبب بود                                                                                         

ابر بهمن کابل. مشک تازه می بارد  

لکوی پرزن کاب. موج سبز می کارد  

 

 

 

                   

نمونه از جوی باغ بابار                                                            گذ شته شهر کابل                                            

 

کیلو متری شامل غربی شهر کابل واقع است وسرچشمه دریای شکر دره از شمال  کوه  53دریای شکر دره در . 5

مرای باغستات ها ابیاری می هکتار زمین زراعتی را فعال با ه 5233ب است و آماه سال پر 45اونی پغمان می باشد 

ن درساحه آبیاری  دیگر نیز قابل آ زراعتی مستعد  هکتار زمین 4233ن احداث شود اگر سدی بروی دریای آ. کند

. وجود دارد  

 .ب این سد  مو جود استسرسبزی شهر کابل امکان خوب  از آ ب رسانی درال  آب از سد ذخیره به وسیله کنآوهم  

.وری کنی پوشش گیاهی کوه های منطق شکر دره وهم کوه های پغمان نقش بسیار مهم داردرر بابی داین بند ذخیره آ  

                                

یخچال شش ماه  است در یای شکر دره                                                                                                کوه شکردره درای          

 

متر شاه ای فوالدی سر  20215در ولسوالی دوشی موقعیت دارد که از کوه های بامیان از ارتفاع   دریای سرخاب. 0

دریای بامیان از دامنه های شمال کو ه . می پیوند  شمه می گیرد و با معاون بزرگ خود دریا سیغان به دریای بامیانچ

روندان بامیان به دلیل تند بودن آن  وعدم شه .بابا سرچشمه گرفته  در حصه دوشی به دریای خنجان یکجاشده است

.محروم انددر زارعت وباغ داری  ب سیتم نهرسازی و بند های آب گیردان از نعمت این آ  



خود  مناطق کوهستان بامیان استفاده  سوخت شریف  مباعث شده  تا شماری زیادی از مردفقر وکمبود مواد سوختی   

و از همین سبب  اثرات امدن سیالب ها و . پوشش گیان مناطق شان به شدت اسیب دیده است از  بوته ها  نمایند و را 

.  خیر موسم بهار وتابستان هرساله دیده می شودب درآکم شوی آب دریا سرخا  

 

                        

ان     دریای سرخاب                                                                                                        دریای بامی               

 

 

 

 

کوتل بازارک سرچشمه گرفت از شرق به  شمال غرب متر 2102خاواک و از ارتفاع ب از کوتل دریای اندر آ. 1

د گازان راسیراب می کن  ,خنجان ,بنودشت بجگا  ,سنگبران   ,اندراب  ,غرب دایم عمر جریان دارد و قراء ده صالح

دریا غوری از پلخمری دریای سرخاب یکجا می شود وبنام  ب ارزو را با خود گرفته در نواحی دوشی باو در حد بنو آ

شده در قلعه زال به دریای  جاآباد یک وقتکه با دریای خان  .می گزرد واز وسط بغالن به نام دریای قندوز می گزرد

پروژه های سکتور زراعتی بنام خواجه  چند  ب این دریا وافر در والیت بغال نموع  از آدر مج.    امو می ریزد

.    بی زیرکشت لبلبو میرفتهکتار زمین آ 1333اوی حدود ن ولرخالوان بوسیله کانال گورگا  

 ب گردان به دشت کیله گی وبند حسن تال با مهار کردن دریای اندراب وسر خاب  ایجاد صد هاآبااحداث پروژه  بند   

. بیاری خواهد رفتین زیر کشت وآباغچه و صد ها هکتار زم باع و   

در مجموع دریا ی . بیاری میگرددخان اراضی وسیع از آب این در یاها آه کانال عشمت در ساحه پلخمری به وسیل 

. ب  در سال می باشد آاعشاریه هفت کیلو متر مکعب   5قندوز دارای   

 

دریای اندر اب                   

ت مترسر چشمه گرفته زمین وباغات نواحی خوس 0733باد نیز از شمال شرق کوتل خاواک ازارتفاع دریا خان آ. 7

بیاری بند چوغه مشتمیل از پروژه آ. آباد را به وسیله نهرهای سنتی آبیاری می کند اوفرنگ  اشکمش چال  بنگی خان

توسط متخصیصن المانی اغاز شروع به  4050ب همین دریا بود در سالآبرسانی از آیک بند برق ودو کانال اصلی 

.   فراوان این در یای هم ساالنه زیرکشت شالی می رود بهای حاصلخیز این والیت از برکت آ زمین. کار نموده بود  

      



دریای خان آبا د                                                                                    نهرسنتی در نوای تخار                   

ار وکوتل خاواک وکوتل بازارک  و نجمن و چمدریای پنچشیر از سلسله کوه های هندوکش از نشیبی های کوتل ا. 5

ان میریزد فرعی د یگرکه از قله ها و ارتفاعات بیش از سه هزار  شش صد متر  دره های راست و چپ بد ی ب هاآ

صد دریا کابل ومنبع بیشتر از چهل فی. ت زیاداردب اهمیموضوعی است که مطالعه آن از نقط نظر جغرافیه و منابع آ

. تشکیل می د هدد در یای پنچشیر  را  

آبه های که از ریز. ریان داردکیلو متر ج 452ل پنچشیر زیاده از کیلو مترمی رسد در داخ 053طول این دریای به 

نها به دریا را مشروب کرده و آب های اضافی آ سرچشمه می گیرد زمین و باغات مسیر خود پنچشیر  دره های طویل

شود واقلیم  ن دوفصل کشت میوای مناسب وحرارت مساعد آب وهپایان پنچشیر به نسبت آساحه . یزدی کالن می ر

.    پنچشیر برای باغداری وجنگلداری خیلی مساعد است  

 

 

 

شهد قهرمان ملی . درساحه قریه تاواخ و اناوه ساحه وسیع زراعتی وجود دارد که تا اکنون المزروع باقی مانده است 

تل رسیده به ق در خانه شان  دردم  صبح  هدای قریه تاواخ  که از طرف روس های وحشیاحمدشاه مسعود به پاس ش

سط برسانی کنال سریچه الی پشته ملکان زیر دست داشت که طرح دیزاین و نقشه ان توبودن  طرح  سروی پروژه آ

اناوه  , دم قریه تاواخ برای مر. اگر این طرح  دوباره  ازطرف دولت روی دست گرفته شود . انجینر اماده شده بود

وهم بیشتر از یک هکتار زمین بایز زیرکشت میرود  1 13بخاطریک در حدود . ه خواهد بودیک کمک شاهان

.  بیاری موجود زیر کشت دوفصله می رودهزارهکتار زمین آ  

 

                           

جریان در یا در منطقه کورابه                                             جریان دریا در منطقه  بازاک مرکز والیت                        

را به وسیله نهر بزرگ سنتی   تمام زمین های زرعتی باغ  تاکستان والیت کا پیسا پنچشیر  این دریای خروشان  

این در یا به وسیله ز آب وهچنان زمین های حاصلخیز وتا ک زار والیت پروان را نیز ا. کند بیاری میسیرآب و آ

.بیاری یعنی کانال پروان مشرو ب می داردسیتم مدرن آ  

ر یبگردان بر فراز دریای پنچشبه شکل آ 4021واین کانال در سال  . پروژه کانال پروان یک پروژه عام المنفعه بوده  

تولید برق در چاریکار اه و با عبور یک لوله سیفون ازباالی دریای غوربند در منطقه متک و با فعال بودن یک دستگ

.                                          هکتار به کمک یک کمپنی چین عمار شده است 1133بی دو فصل و زیر کشت آ

                                                                                   



                              
شمالی از بر کت در یای  پنچشر سرسبز                 نهرگلبار که از دریای پنچشر                             در وازه کنال پروان     

ازعدم مواد سوخت مردم سال های طوالنی از پوشش گیاهی دره کوهای منا طق خود برای هیزم  سوخت خود   

ز پوشش گیاهی برهنه شده است زمین کوهای این منطقه دیگر جذب باران کوه های این منطقه ا. استفاده کرده اند

. نها اسیب به پوشش گیاهی و محیط زیست منطقه رسانده استاین عمل آ. ا به مدت طوالنی نداردونگهداشتن برف ر

.   دره های پنچشیر گردیده است در  که سبب افزایش برف کوچ ها   

 کالن  که از غرب کوتل خاواک ومرغی سرچشمه می گیرد و موازی به دریای ی پنچشیر ارزو دره  دریای. 1

 می گزرد و در گلبار به نام دریای شتل یاد میوالیت پنچشیر  ر جریان دارد وازداخل قریه های ولسوالی شتل یپنچش

ب وهوای وش آاین دره سبز وخ. کیلو متر است 433طول این دریا کم تراز . به دریا پنچشیر ملحق می شود شود 

امروز باقی  ن خالی از سکنه وفعالیت های زراعتی کیلول متر آ 52ارزو به نسبت نداشتن راه موتر رو طی فاصله 

.استمانده   

 

 

 

 

پرازپوشش گیاها می باشد و محل بود وباش حیوانات وحشی و کبک های زرد خوش اوازدری  آرزو کوهای 

.  شتل مشروب می گردد لی اوولس ازبرکت این دریا باغات و زرعتی.است  

 

  

( ارزو) دریای شتل                 

در متر منبع گرفته و وطول  این  1033ارتفاغ  دریای سالنگ ازنشیبی های جنوب وشرقی کوه های خود سالنگ از. 0

ودر لنگ دره کم عرض داشته سا . کیلومتر به حرکت خود ادام می دهد 73خروشان در دره سالنگ به طول  ی یا

دا منه کوه های . می باشد پوشیده  ن دایم پر از برفقله کوه های آ. تی وباغات وجوداردن زمین های زراعاطراف آ

.   نگ انبوه از پوشش گیاهی استلسا  

                



دریای سالنگ                 دریای سالنگ                                                                                        

از غرب به طرف شمال وشرق به . متر کوتل شبر سرچشمه  گرفته است 5015دریای  غوربند که از ارتفاع . 43

احه مسیر خود را در دره غو ربند زمین وباغات س. کیلومتر بین هندوکش واطراف کوه پغمان امتداد می یابد 13فاصله 

ن جداشده زمین های حاصلخیز وتاکستان جریان به وسیله نهر سنتی که از آ ن ودایماین دریاخروشا. بیاری نمودهآ

 ب که ازباریک آ. ریای پنچشیر ملحق می شودمشروب کرده سر انجام در قسمت شوخی به د را  چاریکار وسید خیل

آب . می شودفصل های مختلف کم وبیش  ن درکو ه شکردره سرچشم ه می گیرد و آب مو سمی دارد و مقدار آب آ

.ب از سمت غرب وارد پروان می شودباریک آ  

 

دریای غوربند                                                                    کو هندوکش مرکزی                           

کش از دو نقطه پر ازبرف های دایمی است از قسمت جنوب شرق هندو سرچشمه شان  نک والینگارشدریای الی. 44

متر ازشرق کوتل انجمن و مندول نورستان سر چشمه  1103منبع علینگاراز ارتفاع : منبع می گیرد  هر کدام جداگانه

هر دوشان به طرف جنوب . متر ازمنطقه دولت شاه پچغان گرفته شده است 0102منشاعلشینگ از ارتفاع . گرفته است

. ینگار دسته جمعی به بند درونته می ریزنندلشنگ وعلبند درونته عیبه حرکت خود ادامه می دهد و نارسیده  به   

 

 

 

 

. باشند طول دریای علینگار بیشتر از صد کیلو متر وعلیشنگ کمتر از صد کیلو متر هر دو دریای دایم جریان می

علیشنگ وعلینگار کوه ودانمه کوه های مناطق نورستان  دولت شاه  . ب ریز می نمایدزمین وباغات مسیرخود را آ

.ازبته ها ودرختان است هانبو  

  

دریای الینگار                      

دوکش از چهارنقط منشع ب یکی ازبزگترین دریاها افغانستان است از جنوب شرق هندر یای کنرازلحاظ جریان آ. 45

ب  مسیر خود را این آ. رفتهمتر سر چشمه گ 7503اع ب  شاخه اصلی ازیخچال کوه کران منجان از ارتفآ: می گیرد 

یم خورد به حرکت خود تا کتیکل شده و در کامدیش یک چرخ عظ ادامه داده وارد برگ متال می شود و وبعد داخل دره

 مترمبدا 5112ال کوه نوشاخ از ارتفاع عی دیگرکه ازسمت جنوب شرق یخچب شاخه فرآ. ه می دهدبریکوت  ادام

ب شاخه اصلی یکجا شده ودسته جمی وارد ساحه عبورازچیترال دربریکوت به آبا .  گرفته ومسیر خودرا طی کرده 

ب پا د ادام داده وارد اسداباد شده  آراه خو به ناری و اسمار شده در اینجا زمین وباغات مسیر خودرا ابیاری میکند و

کوه کمدیش منبع آن می ه از ب دریای پیچ کمتر سرچشمه گرفته وآ 2004ارتفاع  روز که از از یخچال پکوال پت از



باد را مشروپ کرده در ثمرخیل با دریای کابل یکجا می یا کنر ملحق شده زمین وباغات اسدآباد به دربا شد در اسد آ

. شود  

.                اکستان می شودیازده ملیارد متر مکعب آب این دریا وارد پ. کیلو متر است 173بیشتر   کنر  طول دریا

کوه های اسمار برگمتال دره پیچ دره کمدیش مرموره دانگام اسد آباد پوشیده با درختان سرو و بلوط ودگربته ها است  

.خاک توسط باد وباران تند در این مناطق جلوگیری نموده استفرسایش  که از تخریب   

 

  

دریای کنر                       

است  از بلور کوه  منبع اصلی آن: که از افغانستان به آن می ریزد فرعی خورد وکال نی ی دریای آمو وشاخه ها. 40

ودر منطقه گازخان به ( واخان) عبور از دره های تنگ و کوهستان پامیر  سپس چقمقتین می ریزد و ل یجه به  آب  که

نام آب پنچ  آب  گچب ودرمنطقه آ .به نام دریای پامیر یاد می شود و وصل می شود ویکتوریا ی زر کولآب در یای  

ب اشد وبه دریای پنچ یکجا می شود وآن می بآاز کوه دره لنگروسرچشمه  سوم  ب شا خه فرعیآ. را باخود می گیرد

.                      از کوه منطقه قاضی ده به دریای پنچ می ریزدچهارام که  شاخه فرعی   

 

 

 

 

                                  

ولد هلیز واخان                                        دریای واخان که ازکول چقمقتین سرچشمه ان است           جهیل ویکتو دریای زرک          

 

ب مینرال این ز وخرم  ناحیه واخان ونیلی بودن آن شاهد آب نیلی شرین دریای پنچ در منطقه وسیع سرسباین جریان آ

. یه وابسط به زراعت ومالداری استحمردم این نا هی کشور عزیز ما  است که پیشمنطقه زیبا  

                 

              محل یکجا شوی در یای واخان با یای پنچ درناحیه غندود است                        دریای پنچ در منطقه ق ضی ده اشکاشم              



ب شاخه و آ ک از کوهای ناحیه سلطان  اشکاشم سر چشمه است  دریا ی اشکا شم استپنچم   فرعی ب شاخه و آ

یا  از کوه های یالسیج  به دریای پنچازهفتم آن  می باشد و آب شاخه فرعی کازیدی  جریان  کوه های  از ششم  فرعی

قلعه بارپنچه در ساحه نهم آب  وشاخه فرعی یزدنچ می رارخت درمنطقه پتاب به پ کوه  ازهشتم شا خه فرعی  و  

  .  ولسوالی شیغنان و به دریای پنچ میریزد

                        

ن است                    دریای شغنان                                                                              گرداب  دریای پنچ در منطقه ناحیه شخنا           

رد  به دریای پنچ ملحق می شود و آب ب چسند که از کوه های منطقه شیوا سر چشم می گیم آفرعی ده هب شاخه آ

ده ها ی کالن ایگه  سفید توت  وبسنچ را طی  منطقه های  ب هم فرعی آب دریاچه کول شیوه  که این آرد یازشاخه 

. کرده در محل چسند به در یای پنچ می شود  

هم چهارد ده هم آن آب  دره جوی و شاخه فرعی سیزب  کیوان می باشد وآب شاخه فرعی هم آدوازد آب شاخه فرعی 

 شنز دمی گریرد و شاخه فرعی  باد ایمی که از کوه سوت سرچمشههم آب دریای نوآپنزده  آب خوستو و شاخه فرعی 

 شود و شاخه فرعی ین از حوض می باشد  در منطقه بوستانک به دریای پنچ وصل مهم آب دریای خواهان  ومنشا آ

 به آن ب سفید چوت نیزوه منطقه کالن ایگه می باشد درمنطقه شینگان آ  ن از که سرچشمه آب دریای راغ کآ هبد هم 

.د نپنچ میریز دریای ملحق می شود هردو یکجا به  

 

 

رک می زب برخم است که از ساحه شمال غرب شهر بآنزدهم دوشا مندی وشاخه فرعی  ب وآ هجدهم  وشاخه فرعی

آب هزاره سومچ که منطقه چاه آب می اید  با آب دریای  یکم  م آب سمتی و شاخه فرعی بیست ریزد وشاخه فرعی بست

ب دریای کوکچه که معاون آن آ هم دووشاخه فرعی بست   ب پنچ میریزدرستاق وچاه آب یکجا شده در ینگی قلعه به آ

                                                    .می باشدآن   بزرک دریای پنچ است که ازحوض انجمن منبع وسرچشمه

 و از سمت چپ از سمت راست و باریختن افغانستان  بد خشان  دریای کالن وخورد از  کوهای 55در یای پنچ  از 

دریا شده  موتشکیل آکافرنگان و سر خاب , وخش,  ونچ آب, یزگلم , برتنگ , طرف تاجکستان  عبارت از دریای  غند

و  ذخیره شده است که درسد  آب دریای وخش که در منطقه نورک که کالن ترین نیروگاه برقی تاجکستان است.است

  .آب پر چاب توربین های  آن به دریای آمو می ریزد

 

دریای کوکچه                          

درالسنه های قدیم ذکر شده و پس ازطی مسا فت     ن و تاریخی افعانستان است که اسم آ مودریا ازدریاهای معروفآ  

دربسیاری . کیلو متر مرز افغانستان را طی می کند 4533این دریا به طول . ل ارال میریزدیکیلو متر به جه 5213 

میلیارد  55 تا 77به طور متوسط بین   دهمقدار آبی که آمو از بستر خود عبورمی د.  کیلو متر است 2بیشتراز از جاها

واخان  , پامیر فرعی  آب کوه های افغانستان از ساحه  شاخه 55به دریای پنچ که  از تنها .متر مکعب در سال است

انتقال  به در یای آمو  ب رار مکعب آلیار متیم 13 بیشتر در سال وآب را  متر مکعب  5333در یک ثانه   کوکچه,



ر موسم این دریا د. مو میریزاندمترمکعب آب را به دریا آعشاریه هفت میلیارد  5اروز وفرخ قنددریای  .میدهد

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

ارال می  یاچه دربه  اکنو ه وقرار روایات کهن دربحیره کسپین میریخت ن در تغیر است این دریا همه سال مسیر آ

.ریزد  

ب وجود داشت دریا نیزدراین منطقه شاخ گی قلعه ودرقد اراضی مورد طغیان  در ظرف سی چهل سال اخیردر ین 

لهای کوههای پامیر وهندوکش تمام آب ب شوی سریع یخچادراثر گرمای منطقه و آ. طی می کرد را شاخ مسیر خود

ازچهل کیلومتر وعرض بیشتر ازشش کیلو متر اراضی وسیع به طول بیشتر.ه شاغه طرف چپ حرکت دارداین دریا ب

. بطرف راست دریا در درقد جدا نموده است  

ن گستان در تحت رهبری مستقیم نصرهللا بابر وزیر داخله آکاری پلس پاهجوم گروطالبان پاکستانی با هم 4005درسال 

به تعداد بیست ند ولسوالی حضرت امام از ترس این گرو بیجا شد نمموده بود  ومردم  و قت به مرکز والیت قندوز

مدن دولت ونسیار سازمان ملل متحد تا بوجودآهزار اهالی امام صاحب به جزیره درقد درتحت قیمومت کمیساری ی

. بودنندجزیره تقالی در نا  

                   

دریای پنچ                                                                               دریای امو                                              

 

 

ان والیت دریای کوکچه نیز یکی از مشهورترین دریاهای افعانستان است که از یخچال های بخشداری کران منج. 41  

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

. باد میگذرنند که باعث زیبای این شهرشده استاز مرکز شهرزیبای فصیض آ یکجاشده   

ب این دریا استفاده زیادی صورت نه گرفته فقد یک کچه از جمله معاونین بزرگ دریای آمو می باشد از آدریای کو

امکان جلوگیری از حدروی . کیلو متر که بنام کانال سنگ مهر یادمی شود عمار گردیده است 43کانال به طول تقریبا 

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

بدان میرعلم که جمعا  در حدود یک میلیون هکتار زمین خشک قابل کشت را به زمین زراعتی تبدیل می و آ شیرماهی

سرعت . متر مرسد 533الی  423ن دربعض از ساحات تا داشته و عرض آ کیلو متر طول 723 کوکچه  دریا. گردد

مو ملحق می اجه غار به دریا آر منطقه خورا می خراشاند و این دریا د این دریا خیلی تند بوده وساالنه اطراف خود

.  شود  

                               

    دریکی قسمت ساحه زیبای بدخشان است                                                        دریای کوکچه در مرکز بدخشا

ن از کوه های منطقه آب ال و یک شاخه دگر آه نقطه مبداء می گیرد دو شاخه ی آن از تل کنددریای فرخاراز س.42

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

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



ی را در لدزی طی نموده پس از عبوراز منطقه فرخار در نزدیک تالقان به در یای فرخار یکجا گرفته و مصافه زیاد

از آب این دریا بشترین بهر برداری در والیت تخار صورت گرفته رونق زراعت وباغداری در آن مناطق . می شود

.  و سر انجام به دریای آمو می رید.از برکت این دریا  ورسج به حساب می اید  

               

دریای فرخار در منطقه طبیعت زیبای ورسج                                                          باغات ورسج             

دریای بلخ ازغرب کوبابا ازآب قول سرچشمه گرفته و بعد به کاسه های بند امیرریخته وپس ازلب ریزشدن کاسه .47

ب بند رف غرب به سوی دره بلخاب جریا ن آب آن حرکت می کند و عالوه بر آمی کند ابتدا بطها دو باره جریان  پیدا 

ن آب رودخان شیرین د آمده و  بعد ازآدره بلخاب گر دیگری از کوه بیغوله امیر از این منطقه آب های بسیاری در

محالت مسیر ی می کند و  درکیلومتری را ط 023وزال به طرف شمال کمی تغییر جهت داده وپس یک فاصله طوالن 

یم شده وبلخ باستان ونوای اطراف مزارشریف به هیجده نهر تقس به  بیاری می کنند ودر ورودخود زمین وباغات  را آ

.       باد چهار بولک واقچه تمام می شودیای آمو نمی رسسد در نواحی دولت آن به درو آب آ.آن منتهی می شود   

 

 

 

               

دریای بلخ اب                                                                                   دریای بلخ اب                 

دریای خلم  از کوه چونغر دوآب شاه پسند سرچشمه گرفته است و با امواج نقره گونش در بین با غستان های . 45

بطرف شمال در جریان بوده ودر راه خود زمین وباغات شهر ایبک و حضرت سلطان را مشروب کرده وبعد مسیر 

را نیز غربی تقسیم نموده و زمین وباغات خلم خود را به طرف مرکز خلم ادام داده و شهر خلم را بدو منطقه شرقی و

. ب نموده و سر انجام به جهیل شور ینگی عارق می ریزدسیرآ  

 

 

دریای خلم                             

آب خرو شان دره صوف از هزارچشمه بامیان منشا گرفته و بطرف شرق جهت خود را تخییرداده وباعبوراز . 41

در صد مراد راست به طرف شمال تا ساحه  دای میرداد  بعدا به  و خیش مار پیچ خورده شرق  چادره یک چر قلعه نو

مسیر خود تا مرکز دره صوف ادامه داده و به زیبای این منطقه افزوده است و از  دره صوف گذشته به طرف چپ 

تر از سطح بحر می م 4133ارتفاع دره صوف  . چل حر کت نموده  در منطقه کشنده به دریای بلخاب یکجامی شود



دره صوف  دارای دره های مملو از درختان جنگل و پوشش گیاهی فوق العاده با رود خان ها وچشمه های . باشد

.   آب دره صوف در رونق زراعت مناطق مسیر خود اهمیت بسزا دارد. فراوان است  

                

                                                                         دریای دره صوف                                        

شاخه . متر جنگلک از چندین شاخه سرچشمه دارد 0555ن که از ارتفاع آب های  فرعی دیگر دریای سرپل  و آ. 53 

گرزیان به شاخه ن ازپی خوله دهانه کاشان ودرمنطقه شن از منطقه خمی ده  و شاخه دوم آفرعی اول از غرب کا

. فرعی  اول  وصل شده   

و به حر کت خود ادامه داده درخوال بطرف شرق وارد ساحه کوهستانات شده وبعد بطرف شمال تا جرخان و اینجا دو 

را بطرف چپ شورآبه ادامه داد و از  باره جهت خود را بطرف شرق در علف سفید تغییر داد و درگرگان  مسیرخود

ن از الر وارد زیبایان می شود وبعدا خه فرعی سوم آسرچشمه شا. ن  میرسده فرعی سوم آطرف راست شورآبه شاخ

.     به باز می کندرا بطرف اپه نچ و راست شورآ راه ی خود  

 

 

 

 

ه مسیر خود ادامه داده ن از ترخوج بلخاب سر چشمه گرفته و از سمت غرب بطرف مسجد سبز بچهارم شاخه فرعی آ 

به می گذرنند کجا شده و با هم از طرف راست شورآفرعی پنچم که ازسنگ چارک سرچشمه گرفته یبه با شاخه در دوآ

ودر بلغلی با شا خه های دیگر خود یکجا شده وبعدا راه ی خود راه گرفته از مرکز سر پل راست وارد ساحه شمشینه 

شاخه های فرغی خود در رواج  دریای سر پل با. شده وبه چندین شاخه های دیگردر ساحه شبرغان تقسیم می شود

.زراعت نواحی مناطق والیت سر پل وشبرغان مهم بوده است  

             

دریای سرپل                                                                                 دریای سرپل                                       

شاخه فرعی اول . متر تیر بند تر کستان از دو شاخه  سرچشمه گرفته است  0475ارتفاع دریای شرین تگاب از . 54

ازده در زن منبع می گیرد  هن کرب به بلچراغ باز کرده شاخه دوم آبطرف غ ده سرخ منطقه قورچی راه ی خودرا از

و با   وهردو باهم بطرف غرب. مسیر خود را بطرف شمال ادامه داده ودربلچراغ به شاخه فرعی اول وصل می شود

ی شیرن تگاب و زمین وباغات نواح , را بطرف شمال تغییرداده خود مسیر  مه جهت عبور از ساحه زرشوی در توی

خود ادامه مسر وبطرف قرغان به خورده   چرخ  را زاویه هفتاد درجه مسیرخودباره  بیاری نموده ودوآ باد رادولت آ

منطقه  رونق زراعت  تقسیم  شده و با عث  گردرنهرها و جویها جهت ابیارییدر ساحه قرغان به چندین شاخه د داده و

.ه استدش   



را نیمه  ب این دریا مسیر خودوآ هدریای میمنه نیز ازغرب کوه تیربند تر کستان از منطقه تیالن سرچشمه گرفت. 55

و درساحه  شیرین تگاب  باز می کند  را بطرف شمال غرب تا مرکز میمنه مایل بطرف قلعه نیازبک و بعد راه ی خود

.       بیاری خود می گیردوساحه فیض آباد را تحت پوشش آ شود می  به دریای شیرین تگاب ملحق  

را بطرف شمال شرق با یک چرخیش نیمه طی  ان منشا گرفته ومسیرخوددریای قیصاراز دگماست تیربندترکست. 50

را بطرف د رخویپس مسسدرکفتارخانه به طر ف المار  دوچرخ  مار پیچ خورد و وارد ساحه قیصار می شود و  کرده

پاین دولت در باد ه هردو باهم عبوراز اورتپه وفیض آشرق ادامه داده و در سا حه ینگی قلعه به دریای میمنه ملحق شد

.     باد به دریای شیرین تگاب وصل می شودآ  

 

دریای قیصار                                  

ن  از تیر بند ترکستان سر چشمه چهار شاخه های آ هر  تشکیل شده است و چهار شاخ فرعی  دریای چپچلکه از . 51

نها مسیر جداگانه را طی می کنند توتا که هرکدام آ آن از نقط دگماست وشاخه چهارم آن از نقطسه شاخ  و  می گیرد 

به سمت  را  قالعه ولی به مسیرخود بیاری زمین های غورماج  در آو بعد از . ودرخورماچ با هم یکجا می شونند

  .می دهد ادامه  چرخ داده وبعد به راه خود  جنوب غرب

 

 

 

ترکستان سرچشمه گرفته بطرف غرب دروادی وسیع بسیار  دریای مرغاب ازدهانه کاشان از منطقه چوک تیربند. 52

 دریای  ن وصل شده و در نزدیکی باال مرغاب وحصه قر اول خاندر ساحه  جوند دریا جوند نیز با آ. جریان دارد تند

پس عبور ازعالقعه ماری چاق سر انجام بدون استفاده سیکجاشده و می آید  و بهاین دریای  ن گلچین از سمت چپ آ

.  درریگستان قراقرام ترگمنستان می ریزد طی نموده و  کیلو متر خاک افعانستان 003از طی مسافت پس   

متر منشا گرفته وبطرف غرب به سمت قلعه نو با شا خه های  5473دریای کشن که از کوتل سبزک از ارتفاع . 57

.            سر انجام عبور ازساحه بویی زیارت به خاک ترکمنستان می ریزدو  حرکت می نماید  موازی  فرعی خود

            

شک کهنه را به ک خودجریان  مسیردونقط تگاورباط سرچشمه می گیرد ودریای کشک ازغرب کوتل سبزک از . 55

ه چهل دختران شده سیاب سمت خورا به طرف شما ل شرق در سنگبر چرخ داده وارد ساحادامه داده وعبوراز خوش آ

.وبالخره به خاک ترکمنستان می ریزد  

مه گرفته وساحه گلران و سرچش 5703دریای گلران و دریای شوراب ازشمال غرب کوتل خوش رباط ازارتفاع . 51

. ب مشروب می کندساحه  اخته چی حاکم آباد و اورهوک را دریای شورآ. ری می کند بیاچلخی را آ  

ز دو نقطه لعل سرچشمه هریرود ا. ن از طرف راست وچپ بدان میریزدیگر آای فرغی دب هدریای هریرود وآ. 50

بهای فرعی وبا آب خوگ کشته و دیگر آب سر جنگل از کوتل روغن گردو سرچشمه گرفته وسر جنگل می باشد و  آ

عل  از شینه  دولت اری می شتابند  در انیجا آب لند باهم  پیوسته  بطرف منطقه دولت یناز شمال سرازیر می شو هک

ن ر آدریای کاوغان یا نام دیگ: دنروافر وتند هریرود را به وجود می آوب سرجنگل می پیوندد و دریای  یاری به آ



سرعت تند به سمت چپ موازی به دریای هریرود به مسیر  تگاب اشالن که از کوتل شترخون سرچشمه گرفته و با

.     هریرود وصل می شود خود ادامه داده در منطقه کاوغان به دریای  

          

دریا هریرو د                                                                      دریای هریرود                      

ریخته و بعد از  آب غرم باب از سمت راست بطرف جنوب غرب حرکت می نماید و درساحه بوستان به رخ نات    

یک چرخیش به طرف سمت جنوب شرق به عقب نموده و نارسیده به ساحه صبیرک به هریرود  لب ریز شدن این آب 

که زمین وباغات نواحی  ناین دریا سپس از آ. گیلو متر است 723طول این دریا از شرق به غرب . ملحق می شود

ایران ادامه داده طرف سمت چپ خود را یعنی خاک ایران  و  نبیاری کرد وبه مسیر خود در مرز افغانستاهرات را آ

. را سرسبز رایگان نموده است  

دریای کجرود ازشمال علی چاه کاریز سرچشم گرفته به طرف جنوب شرق به عقب چرخ خورده ودر ساحه گل . 03 

ام به دلد دلزا شور دشت کند با شاخه فرعی خود یکجا شده وبه مسیر خود به طرف جنوب غرب ادا مه داده  وسرانج

. اتشین هرات می ریزد  

 

 

 

آب . دریای هاروت از کوه های جنوب  غرب هرات و فراه از دو شاخه منبع گرفته به جا نب غرب روان است. 04

ن سرچشمه آب شاخه فرعی دیگرآ. با شدن می ه از ساحه دوزخ دره هرات سرچشمه آشاخه اول آب رود گز است ک

حه گرگی وساحه نگارخان کوه فراه می باشد در ساحه ادرسکن والیت هرات با هم یکجا می دریای اولنگ از سا

. شوندد  

 

دریای هارورد                               

ساحه  طرف  هر دو با هم عبوراز منطقه کمرزرد هرات به ساحه سبزوار فراه جهت خود را به سمت جنوب شرق به

باد آدوست  و  سیر خود به طرف غرب ادام داده  وارد سا حه چیجه نمکزار کالته فرمگان وبعد به طرف جنوب به م

را بطرف غرب نیمروز  خود  بسپس ازعبوراز قلعه دوآوکاریزکه شده وبعد راه خود را بطرف جنوب باز کرده و 

ه به بند سیستان می کیلو متی را طی کرد 014این دریا بعد از آبیاری زمین های گرد و اطراف خود فاصله . می رساند

.ریزد   

ب شاخه سرچشمه آ.رعی دیگر منبع گرفته استدریای فراه رود از دوشاخه آب کالن وچندین ریزه آب های ف. 05

راه با هم یکجا  می شوند و  ن که در مسیررخون والیت غور و با چندین ریزه آب دیگر آفرعی اول ازجنوب کوتل شت



نمودن فاصله طوالنی تا وصل شوی آن به  سمت جنوب تغییر داده و با طی را به در ساحه  خم  خورکی جهت خود

سرچشمه رود نیوگان از پسا بند سیا کوه می باشد از اغاز مسیرجریان  این رود موازی به شاخه اول  رود نیوگان که 

ه گورزنگ حرکت می ب شا خه اول با هم پیوسته و با قوت بیشتر به سوی منطقه و درساحه برازو رود نیوگان با آبود

رودمالمند وبا سرعت تند به طرف غرب به سوی باال بلوکو  حرکت نموده در مسیر راه با  با  نماید و با هم یکجا شدن

را  ملحق شدن شا خه های فرعی دیگرباهم یکجا وارد نواحی مرکز فراه شده در اینجا زمین وباغات مسیر خود

. کیلو متر است 723طول ان .یمروزبه هامون پوزک می ریزدپس عبوراز ساحه فراه به نسمشروب کرده و  

 

دریای فراه رود                         

متر کوه قیصار  1411فاع  ب شاخه اول از ارت آ: نقطه جنوب سیاکوه سرچشمه گرفتهدریای خاشرود ازچندین . 00

.     ه سوم از  زرنی منشا دارد شاخب و آ. م ازکشک خان سر چشمه می گیردب شاخه دوسرچشمه آن می با شد وآ

ب و درساحه حسن گیالن با وصل شدن آ ب های هرسه شاخه  دسته جمعی به سمت غرب به مسیرخود ادامه دادهآ

.     شاخه چهارم که از ساحه خاوی مبدا گرفته وتشکیل دهندی دریای خاشرود می باشند  

 

 

 

 

 

.دریای خاشرود                              

بیاری وبعد ازگزشتن از ده مزنگ فراه ردارد آن قراز دالرام والیت فراه که در مسیر آاین دریا زمین های حاصلخی 

این دریا . ج می ریزدوارد نیمروز می شود وساحات زیادی را در مسیرخود مشروب کرده وسرانجام درباطالق زرن

و دشت ها  هاه ن وباران در دامنه کوباری درقله های آ تان از بابت برفن خیلی کم بود ولی در زمسدر تابستان آب آ

.   فراوان می باشد آن آب این  دریای  

متر قله قاده  1715دریای هلمند کالن ترین دربای داخلی افغانستان است  که ازغرب دهانه در یای کابل از ارتفاع . 01

و با  آب مارخانه کوه پغمان سرچشمه گرفته وبا تندی از گردن دیوال عبور نموده و ساحه  فراخلم بهسود را گذشته  

.دریا هلمند میریزندبه های دیگر که از پنچوای به ملحق شده  وریزآ  

متر آب خوردک از کوتل آب گردان  آب کجرود از بند بایان از ارتفاع  1130آب اجرستان رود ازکو نیلو از ارتفاع  

دریاهای نام برده ساحات مسیر خود . متر و آب تیری رود از کوه قاده باریک آب موسی قلعه رود از کوه بغرا 0510

                                                  . نها تشکیل دهندهی دریا هلمندهستندآ نموده وآب های اضافی را آبیاری

 .کیلو متر است که در گذشته دایما پر از آب و با عث رونق زراعت و کشت وکارگردیده بودهلمند  4033طول دریا 

.  است خشکسالی های پی هم آب این رود خانه را در مجموع کم کرده ودر این اواخیر   



این در یا در . را در داخل قلمر کشور ما حل کرده نمی تواند امروز احتیاجات ضروری باشیند گان محل مسیرخود 

بیلیون متر  03اعشاریه  0داری هردو  دریای هلمند ارغنداب " ب بود و فعالبیلیون متر مکعب آ 45گذشته دارای 

.                                    ن کم شده ا ستون متر مکعب آب آبیل 0بیشتر از   و به علل گوناگون ندب استآمکعب 

        

           

ریای هلمند در منطقه هاموندریای هلمند                                                   دریای هلمند                                                   د           

عی که به این ب های فرک  ناور اجرستان سرچشمه گرفته و آمترکوه قاده بار 1130ی ارغنداب از ارتفاع دریا. 02

ب ها فرعی بنام دریای ارغستان از چندین آ. ی باشدب کدنی رود مآب ترناک  آب لوره  آ. دریا ملحق می شود

. معروف کدنی تشکیل یافت است  رودو  ترنکرود  لوره رود   

ب های آب ترنک که از جمله اساس ترین آ. مناطق جداگان سرچشمه می گیرند ب های فرعی ازاین آوهر کدام از 

متر ناور سرچشمه گرفته وبه مسیر خود بطرف مقر گیالن قالت   1221ارغستان به حساب میرود که از ارتفاع 

.شهرصفا حرکت نموده وبعدا از مرکز قندهار می گذرد  

 

 

 

می ریزد و فاصله کمی  پایان تراز پنچوایی به دریای ارغنداب وصل می شود و با قدرت  ودرپنچوایی به آب ارغستان

طول این دریا تا یکجاشوی ان به دریای .درقلعه بست به دریای هلمند ملحق می شود و قوت  خود عبور از لشکرگاه 

.     کبلو متر است 140هلمند   

متر قله سیکارم همیشه پرازبرف سرچشمه گرفته وادی کرم  1705دریا کرم از قسمت جنوب سفید کوه از ارتفاع . 07

.                کیلومتر به نزدیکی  عسییی  خیل به دریای سند می  ریزد 025پس ازطی فاصله . را شاداب می نماید

. جنگالت انبوهی در دامنه ها و درهای این کوه وجد دارد  

بطرف شرق در پیچ لره طی  را سر چشمه می گیرد مسیرخودر ود که ازقسمت شمال سفید کوه  دریای سرخ. 05

. در بهسود به دریا ی کابل یکجا می شود  را مشروب کرده  کرده وزمین باغات ارزه  حصارک و چارتوت  باالباع

.کیلو متر است 23طول این دریا بیشترر از   

  

دریای کابل                                                                                         دریای کابل درمنطقه جال ابا د                                    

 



رخ ن آدریای لوگر ازکول کگو دامنه گردن دیمیرداد وبلندی جانب جنوب خوات وردک سر جشمه گرفته بعد از . 01

باد و جریان آن بین فالت پست شیخ آ  پسسکند  بیاری میبه شمال سواحل خود نموده  و ساحه های درخوات را  آ

ر کابل  رسانده و ساحه شیوکی را ن خود از به بینی حصاچک می رفته و پس از آبیاری نواحی ده یعقوب اطراف آ

کیلو متر است 431ب داده در بگرامی به دریای کابل وصل می شود وطول این دریا آ  

. 

 

دریا لوگر در تنگی ده یعقوب                          

دریای ترنک از دامنه شرق کوه نمکی سرچشمه گرفته و روبه غرب از عالقه های مقرو گیالن واغوجان می . 00

بیاری نموده و سر انحام دروادی مهمند کا مال به مصرف می رسد حی عمر خیل  مونکلی و شهرصفا را آگذرد ونوا

.کیو متر است 025وطول این دریا   

 

 

 

 

 

متر سرآب ناور سرچشمه گرفته بطرف  1220ن از  ارتفاع  زنی از دو نقطه یک شاخه ی فر عی آدریای غ. 13

وقتی که باغات وگشتزار غزنی را  شرق جریان می یابد واز بند سلطان وجلگه نواحی گذشته وارد جلگه غزنی میشود

متر  5007ز که از کوتل تیره از ارتفاع  رود کری.بیاری کرد درساحه  دوآب با  رود گردیز وصل  می شود آ

ا رود را مشروب کرده و گذشته از بند سرده بنام رود سرده مسما می گردد و ب مسیرخود وسپس  سرچشمه می گیرد

.    ب استاده مقرمی ریزدغزنی با هم  یکجا به جانب آب استاده مقر پیش می رود و در آ  

 

 

دریای غزنی                



مکنی از کوتل شتر گردن شروع به حرکت نموده به سمت مشرق پیش می رود واب های که از سمت دریا چ. 14

این . کیلومتر نیست 02طول این دریا در خلک افغانستن بیشاز .شمال می اید باخود گرفته به گل غندی یکجا می شوند

.  دریا پس از ابیاری منطقه چمکنی از نواحی چپری وارد پاکستان میشد  

ریای لوار از کوه سلیمان سر چشمه گرفته به سمت شرق جریان پیدا می کند بااینکه به طرف هلمند راون است د. 15

کیلو متر بوده پس از گذ شته از عالقه شورابک اخیرابه کول سیستان  025طول این رود . ولی ابش به هلمند نمیرسد

 میریزد

 

 

. متراست  023دریای کومل از کوه سلیمان سر چشمه گرفته به طرف جنوب شرق جریان دارد درازی این دریا . 10

. دریا کومل از د یره رجات گذ شته به سند ملحق می شود  

 

 

 

 

  

 کاپیسا,نورستان , ها شمال شرقی افغانستان ما نند کنر ب را قسمتزیادترین نقاط پرآب وشادآ:  نتا یج و بحث 

که اکثر قلل هندو کش شرقی دارای یخچال های دایمی می باشد و . تخار تشکیل می دهد و بدخشان ,پروان ,پنچشیر

    .       بیشتر از چهارهزار مترارتفاع دارنند

               

  یخچال کوهای بدخشان                                              هندوکش پامیر یجچال طبیعی هندوکش                                                

:                                                           ها هستند دلیل سرسبزی وشادابی این مناطق این 

موجودیت یخچالهای دایمی در قلل هندوکش شمال شرقی وجنوبی موجب پربار وخروشان شدن . 4 

.   دریاها ی این  مناطق و هم با عث سرسبزی و شادابی مناطق مذکور شده است  



از سمت شمال افعانستان در فصل زمستان موجب ریزش  وارد شدن توده هوای قطبی سرد سیبر. 5 

.                                                                  برف شدید در اکثر نقاط کشور ما می گردد

دریای خزرکه در فصل زمستا ن  ,دریای سیاه  , وزش توده هوای اوقیانوسی ازدریای با لتیک. 0

ما ل غربی وارد افغانستان می شود وقسمت های زیاد کشورما را تحت واوایل بهار از سمت ش

.    تاثیرخود قرار می دهد وموجب ریزش برف وبارن درزمستا ن واوایل بهار می شود  

وزش توده هوای اقیانوس هند درفصل تابستان از سمت جنوب وجنوب شرقی و این توده هوای . 1 

ق افغانستان تبدیل به یک توده پر فشار می شود وباعث در اثر عبور از کوه های سرد مرتفع مشر

.   کشور ما در فصل تابستان میگردد  جنوب شرق  ریزش باران درمناطق کوه هی  

میزان بارندگی ساالنه در این . مناطق جنوب و جنوب شرقی کشورما دارای هوای موسمی می باشد  

نزوالت موسمی  از  ب دریاهای این نواحیآ منبع اصلی تامین.  لمتر می باشدمی 713تا  173مناطق 

والت موسمی باعث هوای مرطوب این مناطق باریدن این نز. ین مناطق می بارد می باشد که در ا

جلغوز را فراهم ساخته  درخت ارچه بلوط نشتره   رشد گیا هان از جمله را برای  شده که شرایط 

از حوض چه ها و رودخانه ها نقش  تذخیر سازی  آب وحفاظ جنگل های خود روی در. است 

. ب اشامیدنی نیز از طریق جنگل ها صورت می گیردوهم سالم سازی وارتقای کفیت آ. ندموثری دار

      

                                    

است طبیعت دلکش وزیبای بدخشان                              طبیعت شاداب پنچشراست                                   طبیعت انبوه جنگل کنر است   

 

 

 

 

مدن ت شش ماه پر از برف می باشد وبا آچغچران مد  هندوکش مرکزی مانند سالنگ دره صوف  بامیان هزارجات

زی باعث فتاب و سریع ذوب شدن یخ و برف های دامنه کوه های هندوکش مرکفصل بهار وگرم شدن روز واثرتابش آ

دریای که ازهندوکش مرکزی سرچشمه  ب خیزی در جریان دریا های این مناطق می گردد ودرفصل تابستان اکثریت آ

به نسبت اینکه موقعیت هندوکش مرکزی . ب بعض شان  حتی خشک می شودند آب شان کم می شود و جریان اگیر می

.       بین اقلیم صحرایی ونیمه صحرایی قراردارد  

                                          
  یکی از منطقه ی بامیان                                یکی از منطقه ی از چخچران                 دره سالنگ       

 



شبا هت به اقلیم نیمه صحرایی دارد  یعنی دشت لیل دروالیت آب هوای مناطق شمال و شمال غرب کشور ما    

شیر ماهی در والیت قندوز دربرخی از این دشت ها  بدان میرعلم ودروالیت بخالن  دشت آ جوزجان  دشت کیله گی 

 دراین دشت. له فراهم می کندسا ب کافی را برای رشد بوته ها وگیاهان چندآبه مدت یک دو ماه   نزوالت زمستانی

.        ب ها   تحت ارضی زیر زمینی در سطح بسیار نزدیک قراداردهای آ  

ارتفاعات  شمال هندوکش . زیرصفر میرسد 52تا 43درارتفاعات این منطقه در ماه قوس وجدی درجه حرارت از   

ب و دریا های ب و اندراآ ازبرف بوده که منبع جریان دریای دایمی سرخ   پوشیده  مرکزی در طول چهار الی پنچ ماه

فصلی این مناطق شده است وهم شرایط خوبی را برای رشد ونما پسته خود روی در دامنه ای کوه ها این مناطق و 

فرو  43الی  2درتپه ها گشت للمی غله دانه را مساعد گردده است ودرمناطق پست این منطقه درجه حرارت از منفی

.تر نمی رود  

ب می شود  در زمستان شرایط چرای گله ها را روز آ می کند در ظرف یک دونقدر دیر دوم نبرف این  دشت ها آ 

سر پل در  و بدان میر علم وچوپانان والیت بلخ جوزجانقندوز در دشت آ, مسا عد سا خت است که تمام چوپانان تخار

  . را می چرانند دشت های مزار ولیلی رمه وگله های خود

                                 

ی هستندشت الله مزار شریف                                                               دشت های قنوز این بوته ها مقاوام در برابر گرم      

 

 

 

 

نقاط مرتفع کوه بابا .ب وهوای هندوکش مرکزی جنوبی تابستان مالیم ولی زمستان پوشیده از برف وخیلی سرد داردآ  

کوه بابا در مرکز افعانستان واقع شده  از شرق . اه کوه در طول شش و هفت ماه پوشیده از برف می باشدسفید کوه وسی

تقویه   وسیله  در دره های سلسله کوه بابا وهندوکش مرکزی شرایط خوبی برای ذخیره آب به. به غرب امتداد دارد

کوه بابا سرچمشه می گیرد عبارت از رود  که از رشته کوه هایرودهای مشهور . ش گیا هی وجوداردوانکشاف پوش

دره های معروف رشته کوه های بابا  عبارت از  دره ...رود کابل وغیره , رود بامیان, بلخاب , هریرود ,  هلمند

می باشد که در ه های قبال بهترین چراگاه ا فغانستان به حساب می ... دره بامیان ودره کالو دره ککرک وغیره ,فوالدی

      .  ندرفت



                       

بایخچال هندوکش                                           آلت ذوب یچال هندوکش                                         یخچال کوبا       

 

چرای بی رویه ومفرط وضیعت نامناسبی در مناطق سلسله  کوه بابا و  و در طی سه ده ازعدم کنترول مواد سوخت    

فیصد از بین رفته است  73گله حیوانات پوشش گیاهی این رشته  کوه  ه  در نتیجه ای چرایش آمدیهندوکش مرکزی پ

باعث  کم  که دراین  مناطق روند فرسایش شتاب بیشتر گرفته  که در کمیت وکیفیت آب رود خانه ها تاثیر گذاشته و

دره , شوی آب دریای هلمند وخشک شدن دریای کابل شده است که هم ما شاهد سیالب های عظیم  در جوزجان  بلغاب

. صدها منزل مسکونی تخریب هزاران هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. ارزگان  نیز بوده ایم , صوف  

 

               

در منطقه ارزگان                               طغیان دریای خلم طغیان دریای هلمند                  دری هلمند درمنطقه گردن دیوال           

 

 

 

 

 

عدم رشد وآگاهی مردم  این مناطق  نسبت به اهمیت محیط زیست به و یژه  اکوسیستم  کوهی هنوز درک بسیار پااین 

محل و ادراه حوادث طبیعی هجوم  مالدارن عنعنوی به لگد  است و ازاثربی توجه مردم محل و اداره ملی محیط زسیت

. مالی چراگاه های  این مناطق هنوز هر ساله  ادامه دارد  



                

رمه گوسفند چوپا عنعنوی در چراگاه سرد سیر                                           گله بز چوپان عنعنوی                        

ره صوف د, ی کشت پوشش گیاهی در تپه ها ودامنه کوه های نواحی  بلخاب راه گرفتن جلو سالب ها بواسطیگانه 

با تقویت پوشش گیاهی و کاشت بته ها و علوفه بلند قامت در دامنه کو . غور می باشدوکوهستانات مناطق جوزجان و 

یری کرد و هم در جهت اصالح وتوسعه ها می توان از فرسایش خاک و ایجاب سیالب ها در نواحی مذکور جلوگ

و دخالت آدم ها را به علل مختلف از جمله مسایل اقتصادی هروز شاهد نابودی زیبایی های . چراگاه ها قدم بر داشت

دشت ه ودامنه کوه ها ی این  مناطق  ازپوشش گیاه  هنگ و بته های شرین بویه هستیم که در صورت غفلت شاید تا 

.       نامی از انها باقی خواهد ماندچند سال دیگر تنها   

 

نمونه کشت بته های بومی منطقه         

بیاری گرفته است و نقش این دریای دایم الجریان درآمیرداد منشاء  دامنه گردن دای ه ول کگدریای لوگراز کول   

ب این دریا جوی های به در زمان های قدیم از آ. رزنده استکشتزار ها وبا غستان های جنوب وشرق کابل بسیار ا

جوی . کول حشمت خان ومنا طق شرقی شهر کابل کشیده شده اند که مورد استفاده قرارداشتند ,کمری,طرف شوکی 

الیتی وسیاه بینی وقلعه بغلکه را این جوی زمین وباغات ساحه و. مستان تا امروز وجود داشته ومورد استفاده قراردارد

کوه بالحصار به طرف شمال باز می نماید وبعد از سیراب نمودن مناطق قلعچه  قلعه  را درپاین بیاری کرده مسیرخودآ

با یک اندازه .  در مقابل باال حصار وچمن حضوری واستدیم ورزشی به دریای کابل وصل می گردد  قلعه خواجه  ,نو

ن یک قسمت دریای کابل کالن ساختن ومدرن نمودن جوی مستان از منبع الی چمن حضوری امکان دایم الجریان نمود

. درهمین ساحه پارک های صنعتی می باشد  هم  ودرازی شهر کابل  وجودارد که و سیعی  

 

 

 

 

 

وی یک توت به وسیله یک ب جباره فعال شدن جریان آ امکان دایم الجریان شدن یک قسمت دریای کابل که باعث دو 

زیبای ساحات مسیراین  ب گردان اول در سرسبزی وند آدرک موجود است و مفیدیت این ببگیردر منطقه ششدهنه بند آ

ستفاده شده می حی ایترخیل  وده  ,یک توت خواجه رواش  وده سبز ,چهارم  جوی یعنی مطبعه دولتی مکرویان سوم و

تقویه می کند وثانی  منطقه را سرسبز ساخته و هوای محیط  نیز  ب های تحت االرضی مسیر خود رادوم اینکه آ. تواند



وجود فضای سبز در داخل محیط زیست به . تصفیه نموده از تخریب خاک توسط باد وباران جلوگیری می نماید را

.  کمک می کندکابل  لطافت هوای محیط زیست   

 

بند سرخاب لوگر                 

دایم جریان بودن . دریای کرم وسرخ رود که هردو از کوه سفید سرچشمه می گیرنند دارای جریان آب دایمی می باشند

در ین منطقه . ب وهوای موسمی منطقه که از بهر هند می وزد می باشدهای مذکور از سبب زیرتاثیر بودن آدریای 

 در این منطقه فراهم ساخته استمساعد برای رشد گیاهان  را حتی در تابستان باران می بارد هوای مرطوب این منطقه

.جنگالت انبوهی در دامنه ها دره های این کوه وجود دارد وهم   

                  

نر جنگل های کوه پکتیا                                                                                       جنگلهای ک               

آب وهوای جنوب غربی هندوکش مرکزی دارای اقلیم صحرایی است که بزرگترین قسمت اوسط ماهانه رطوبت   

فیصد را تشکیل میدهد که از اثر کمی رطوبت  41مارجه وریگستان نیمروز در ماه اسد , نسبتی هوای دشت بکواء 

دراین مناطق . ن کم و بصورت وقفوی می باردو در طول سال ها اندازه باران آ محیط صحرای را بوجود اورده است 

ب کافی را برای جوانه زدن دانه ها ورشد نزوالت زمستانی به مدت چند هفته آهر گز برف باری دیده نشده است 

.گیاهان تازه فراهم می کند  

 

                      
دشت جنوب                                                    دشت جنوب                                                 دشت جنوب             

 

 

 

 

 

که منبع خوبی تامین آب منبع آب دریا هلمند و ارغنداب هیرود خاشرود  وکجرود از نذوالت مناطق کوهستانی است 

این دشت های مستعد را میتوان از دریای مذکور به وسیله تاسیسات انحرا ف آب . محسوب می شود برده مدشت های نا



بیاری اورد واز بی آبی وبیابان شدن اراضی این دشت رسانی و حفر چاه عمیق زیرکشت و آ و اعممار شبکه های آب

. ها به رویش گیاهان مفید جلوگیری نمود  

در کنار مسیر این  .وی منابع ملی به نفع ملی ما استر دری هلمند جلوگیری از هن بروی در یاساخت بند آبی کمال خا

 03دارای ظرفیت  که  به این کاسه بر چاب بند بیعی وجودارد وبا هدایت دادن آبند دریای خشک وبا کاسه بزرگ طب

 کمک  شرایط محیط زیست شده به آب ذخیره   این وبخار از تبخیرو می باشد  ذخیره  برای را  ملیون متر مکعب آب

مردم  شا یان درجهت  شکوفایی ساحه بایر کشور وهم ایجا د کسب وکار باالی این اراضی وسیع حاصلخیز برای

عماربند های آبی سود مندی های فراوانی دارند از جمله میتوان  باروری کوه ها دور .شریف والیت نیمروزمی باشد

واطراف کاسه بند با پوشش گیاهی و هم تغیر اقلیم و محیط زیست والیت نیمروز  مهار سیالب ها  حفظ ذخایر اب 

زمین این دشت مستعد در درصورت شهامت در تکمیل ساختمان  بند  کمال خان . های زیزمین و پاالیش آب اشاره کرد

. والیت نیمروز زیرکشت خواهد رفت  

 

   این دشت در منطقه نیمروز قرار دارد             

منبع دریای هریرود نیز از نذوالت کوه های مرکزی منا طق غور  می باشد و آب این دریا دایم جریان است که   

دیگر سیتم  تشان  دشت تک به وسیله کا نال ودشت آ ن ومیتوان از آب این دریای  خروشان زمین های نواحی چغچرا

ب خشک تحت پوشش آهزار هکتار زمین  53با بهره برداری بند آبی سلما بیش از . های انحراف آب زیر کشت اورد

مدن آب به اکوسیستم آبی تبد یل می ندگی است و اکوسیستم بیابانی با آز آب  با خود یک پیام اورد. هد گرفتقرارخوا

خشک بی   چغچران مر کز شهر ن عبور می کند و تمام دوطرف دریای دریای هریرود که از داخل شهر چغچرا. دشو

توانند از آب این دریای خروشان استفاده خوب در عرصه  درخت است واهالی این شهر از اثر نبود شبکه آبرسانی نمی

. دو کشور همسایه غربی می ریزد وبه باغداری وکشاورزی خود کنند واز پیش چشما ن شان هدر میرود  

                           
د اما بدون آب دریای خروشان هریرود                                                                     زمین های قابل کشت در کنار دریای هریرو             

     

 

  

 

 



دو تربین   4052به اعمار آن شروع کرد و در سال    4020در سال  آیاالت امریکا ند کجکی که باالی دریای هلمندب

و در جریان جنگ های داخلی به شدیداٌ خسارمند شده وتولید آن به سطح خیلی پاین  تنزیل  غاز کردرق آبه تولید بآن  

درسال  و یون دالر آغازکردیلم 154به ارزش  را  دوباره بازسازی آن  5332در سال  آیا الت متحد امریکا. کرد 

 در سطح جهان که  این دومین بند برق  5342وامکان می رود که تا سال  صب شد سومین تربین آن را نس 5331

. برسد خود  به پایه اکمال است   

                

 

 

برق  نگاه ییکفا از از بازسازی دوباره آین بند برق آبی برای یک افغانستان متکی به خود سعادتمند وخود  اول  هدف

گسترش  هدف دوم آن. نیمروز مرفع  خواهد ,  هلمند,و در قدم اول ضرورت کم برقی والیات قند هار  خواهد بود

     . استدرخور  کمک  د محیط زیست منطقهبهبوفراهم آوری  در هزارن هکتار  زمین های زرعتی وباغات   وهم 

ا از جنگل  بارور می سازد وهم باعث فراهم آوری اماکان مرطوب  در منطقه  می ر بند های آبی دور واطراف خود

     .می شودنیز   های زیززمینی آب  تقویهم  باعث شود و

گی بصری روانی  ناشی از رشد ه آلود. گی بصری محیط زیست  است خشکی وضع شهر چغچران نماد از آلوده

اگر توجه ی از طرف  اداره محیط .باشد   می  آرامش ورضایت شروندان نا  نازیبایی ونبود فضای مناسب که باعث

را  در  دراز مدت انها آلودگی بصری شهروندان چغچران را. زیست والیت در مورد سرسبزی شهر صورت نگیرد

. ددچار پریشان زهنی وبیماری روانی میکن  

                

نماد از شهر چغچر در کنا دریای هیرود                                                   نمونه از آلودگی بصری                   

 

 

 

 

 



وظرفیت زیاد ن قابلیت آب وافرودایم جریان  می باشد و آب آ دریای مرغاب که ازسفید کوه سر چشمه گرفته ودارای

توان به وسیله تاسیستات انحراف آب این ساحه مستعد والیت غور را  بی وبرق را دارد که میبرای ایجاد بند های آ

.زیر کشت اورد افغانستان آبیاری وهم  منطقه قیصار که یکی از حوزه های مشهور قابل کشت   

            

ت                                                         دریای غوردشت در منطقه غور مناسب کشاورزی اس                         

 

این اراض فراغ . کیلومتر نه انقدر تند جریان دارد 7کیلومتر وعرض  53دریای پنچ در وادی ناحیه واخان به طول 

سرو ناجو  دما  ,سوزنی برگ  ,کج بید ,صنوبر ,سپیدار   ,برای ایجاد جنگلی مناسب است و با کاشت در ختان کاج

ن به این شیوه  می توان جلو گیری گردد  و این کار را با  کمک سرد کرد از ذوب سریع  یخچا لهای آاین منطقه را 

.لی  حفظ نجات ارال باید انجام دادلبین الم قصندو  

یگانه راه نجات زمین وباغات و خانه های مسکونی قریه جات نواحی سواحل دریای آمو ازخطر آب خیزی هر ساله  

آب دریا ی آمو ما باید منا طق وادی شیواه  وادی واخان  وادی زرکول  بخاطر گسترش پوشش گیاهی وبخاطر سالم 

که تا از گزند چرای بی رویه و کندن بوته ها و   .دنگهداشتن زیست گیاهان این مناطق را ساحه حفاظت شده اعالم کر

. تناب ورزند محل اجاین از قطع بی رحمانه جنگل های این منا طق مردم   

ت از این ساحا ت را باید ادره ملی محیط زیست  به صورت جدی در طرح  کاری خود هم ساله کنترول وتدابیر حفاظ

.  باید گرفت  

 

                            

    تحکیم کنار از درخت بید        شیوه  تحکیم دریای روسه سفید                    منطقه  وادی واخان است                        قوریه ارچه       

 

 

 

 

 



اگر در این قسمت بی توجه  ادامه صورت گیرد هر ساله ما وشما انتظارافزایش آمدن برف کوچ ها را دره کوه ها  

دره  های نواحی بدخشان  خواهیم داشت و با گرم شدن هواه در فصل بهار وتابستان  را  در  وجاری شدن سیالب ها

سنگها بوسیله امواج جر یان دریا  باعث بیشتر ذوب برف کوچ های گل آلو همرای  چوپ خس ها با ذرات خرد ه 

امکان بیشتر  نتیجه فرسایش خاک کنار دریای آمو خطر طغیانی آب در یای آمو و فرسایش ساحل بستر آن شده و در

شورتیپه وکلدار ناحیه قرقین والیت  ,امام صاحب  ,ینگی قلعه  ,رساندن خسارات سنگین به باشند ه گان نواحی درقد

.ین بعد هر ساله خواهم بود وجود دارد آجوزجان از  

                                 

سایش دریای در منطقه قرقین منطقه در قد وینگی قلعه                         سایش کنار در یا درامام صاحب            سایش کناردریا در کالدار                  

 ,ا ی کوکچه را افزایش برف کوچ های با حجم کالن در نواحی بدخشان  اشکاشم مو ودریعلت طغیانی شدن دریای آ

در    که در زمستان گذشته... شهر بزرگ  وغیره ,کوف,خواهان   ,راغستان  ,یفتل  ,درواز  ,زیباک ,شغنان  ,واخان

در سیستم  مردم آگا ه منطقه  نفر تلفات رخ داد است وسبب افزایش  برف کوچ ها را  12  این حادثات  برف کو چ ها

تات وفرسایش اچرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی معمول بوده  که باعث تخریب فرسایش نب

. خاک در مناطق مذکور گردید ه است  

                 

تغیان دریای کوکچه در مرکز بدخشان                     برف کوچ در بدخشان                                برف کوچ در منطق بدخشان           

 

با بحرانی  و  بسیاری ازچراگاه های چی کوهی وچی دشتی افغانستان  بعلت چرای بی رویه موجب تخریب بیش از حد

های د وادامه ی این روند کشور ما را با مشال ت بسیار مانند آمدن برف کوچ ها روناب شدن سیل نعمیق مواجه شده ان

 . پی روبه رو کرده است لوده گی بصری محیط زیست و خشکسالی پی درخرب کم آبی  طوفان شن های روان  آم 

گیاهان  با انقراض روبر خوا هد  دچار مشکالت بیشتر می شود و  گیاهان, در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی 

گیاهی باید تصویب به اجرا در اید تا گیاهان و برای کمک  این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش . شد

.جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند  

 

 

 

 

  

ترمیم پوشش .  چرای بی رویه  دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای  کاهش  پوشش گیاهی می باشد

ماده رعایت فصل چرا و آ.  غیر ممکن استا گیاهی تخریب شده در شیب ها ی تند تپه ها ودامنه کو ها مشکل و تقریب



ب شدن برف ها ویا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که آ گی چراگاه جهت استفاده چرا الاقل یک ماه  بعد از

.     هیچ گله ای نباید در چراگاه به چرا برد.  سانتی نرسیده اند 45گیاهان به ارتفاع   

                                     
گله بز در جنگل                            گله بز در بین بوته ها                                 رمه گوسفند وبز             تخریب جنگالز اثر جرای مفرط      

یت بدخشان  دریای کوچه یکی از مشهور ترین دریا های افغانستان است که از یخچال بخشداری کران و منجان وال

جاشدن دریای کوکچه از یک. ن خم وپیچ های دره را به تندی می نوردچشمه  می گیرد که جوش وخروش خاص آسر

که به مسیر خود  ن ازیخچال  کوه انجمن استآب دریای کلت که سرچشه آ. چندین دریای فرعی  دیگر تشکیل شد است

وکچ در قسمت شهران منجان با هم یکجا شده دریای کمی گیرد و  که از یخچال تگاب منجان منشا  ی بادامه داده وبا آ

اسکان  جرم  وب های دیگر به مسیر خود ادامه داده باغات ساحا ت سرسنگ را می سازنند و بعد با یکجا شدن ریزه آ

حیه اب دریای سنگلیچ که از کول یخ بند سگلیچ سرچشمه گرفته درنونارسید به مرکز فیض آباد  آ را مشروب کرده 

بیاری حات چار کاران  ترنگ و بارک را آ سا و ب یکجا شده و به طرف وردوچ گام بر داشتهزیباک با چندین ریزه آ

باد به در یای کوکچه ملحق می شود و بعد با جوش خروش خم پیچ  به  مسر خود ادامه ودر نزدک شهر فیض آنموده  

               .  داده در منطقه چارتوت با دریای کشم یکجا می شود

باغات را آبیاری  دریا کشم از منطقه یخچال میرگان سرچمشه می گیرد تا و صل شد ن دریای پنچ  در مسیر خود 

کیلو متری شهر تالقان زمین باغات راه نیز مشروب  0در و  عبور از ساحه بدخشان  به راه خود ادامه دادهنموده و با 

. وصل می شود کرده و در سا حه فرخار به دریای پنچ   

باد یک ساحه وسیع را جنگل پسته احتوا کرده است و در یای بزرگ در منطقه جنوب غرب فیض آدر کنار این در  

اگر جنگالت  این منطقه . ارچه خنجک شمشاد به شکل پرا گنده وجود دارد  کوه ها ی این منطقه نیز  بادام کوهی

.   ن می رودروی آ حفاظت شود احتمال  انبوه شدن خود  

در دشت مستعد آبدان میرعلم به وسیله کنال ابرسانی  برای کشت و  آن  آب این دریای خوروشان امکان استفاده از 

.و از بیابان شوی وخشک سالی ها در ین منطقه جلو گیری صورت  خواهد گرفت نمود زراعت  

 

               

دریای خروشان کوکچه                                                                                   دشت ابدان میر علم                      

 

 

 

بلخ  ,بی فروان خود با حفر یک کنال بزرگ طویل  دشت های مستعد سمنگان توانیم با داشتن این منابع  آ ما می

ر منطقه قلعه زال امکان خوب خیلی مساعد است و باالی دریای قندوز د که  میمنه که برای زراعتسر پل  ,جوزجان



اعمار نمود و بیشتر ازچند ملیون انسان صاحب زمین ودر نتیجه مرفه خواهد شد  باید  وجود دارد آن  ب گردانبند آ

.  شد ار نخواهدگز آن تاثیر  اثرو بزرگ  دیگر خشکسالی ها در این منطقه وهم  

 

                                      

دشت جوزجان                                                                                                   دشت فاریاب              

 

دشت بزرگ عقب میدان  آبیاری  برای زراعین والیت کا پیسا و پروان به خصوصآن  ر منابع بزرگیدریای پنچش

از  بیاری منطقهل پروان از جمله پروژه های مهم  آکانا. وافرمساعد ساخت است یای را نیز از این در هوای بگرام 

      .                             است که ساحه زیاد اراض زراعتی را در پروان تحت ابیاری قرارمی دهد آب این دریا

همسایه تاحدی  برق آبی باالی این دریای وافر وابسته بودن افغانستان به انرژی برق از کشور هایبا ساخت بند  

پر از آب  خواهد شد و صدها هکتار زمین  با  ایجاد این بند آبی جوی ها ونهرها چهار والیت  هم وکاهش خواهد یافته 

.   دخواهد ش فراهم  نیز  ینه کارزم شهروندان کشور زراعتی نیز آبیاری خواهد شد وبرای شمارزیا دی  

             

جای مناسب برای بند برق                                                              فصل خروشانی دریای پنچشیر                   

 

 می  ب و طراوطو ده سبزه را  شادآ  یگانه منابع آبی  دریای پنچشیر است که دشت پهناور عقب میدان هوای بگرام  

برسانی از همین آب فراوان پنچشیر آب حیات را به این با حفر کانال آ. نیز  به افزاید بخشد و به زیبای های این منطقه

پنچشیر را از شرح آسیب  و کاپیسا , والیآت  پروان  دشت ها رسانید و هزارن شهروند بی زمین مناطق کوهستا نی 

رف کوچ ها نجات داد و این دشت وسیع را برای شان توضیع نمود و زندگی ابرومندانه را برای شان سیالب ها ب

.فراهم ساخت  

 

 

 

 



                                               

بگرام استدشت عقب میدان هوای بگرا م                                                            دشت                 

اراضی فاریاب از زمین های هموار تپه . بیاری می گرددداران آ ب است که توسط  زمینفاریاب معنی آن زمین زیر آ 

ن قرار زمین های هموار آن پاین تر از سطح دریا های جاری آ.  تشکیل شده استهای خاکی و کوه های سخره ی 

  بی  باالی دریای  قیصار  دریای میمنه درساحه پشتون کوتذخیره آوامکان خوب آبیاری آنها باعمار بند های  داشته 

.دریای المار وجود دارد   

بیاری زمین های وشادابی ذخیره نمودن آب برای آ مفیدیت اعمار بندها  جاری شدن چشمه سارها و مهار سیالب ها و 

و ازمناطق نمازگاه  د بندرسرچشمه می گیردریای المارکه از ساحه . یاب می باشدوطراوت گلها و گیاهان تپه های فار

بیاری زمین های زرعتی المار به  دریای را به مرکز المار رسانده و بعد از آ خود سپس یخ خانه عبور نموده و 

المار داری اراضی هموار وسیع زراعتی است و با احداث سد ذخیره ی باالی دریای المار . قیصار ملحق می شود

گر باالی این در یا سد اعمار ا. بیاری قرار خواهد گرفتهزار هکتار زمین زراعتی تحت آ صد حدود سه صد وچهار

.     دازمندی های مردم المار از ناحیه آب زراعتی به کلی مرفوع خواهد شنی .شود  

                            

تپه گلزار های المار                                        دریای المار                                                            

ب می باشند وتشکیل میلیار متر مکعب آ 43ظر فیت قریب دریای خاشرود و فراه رود هاروت رود وهلمند که دارای 

تابستان  ب وهوا تبدیل گرده بود ورا خوش آدر سالهای پیش این دریاها  مناطق مسیر خود .  دهند جهیل هامون هستند

. ری  می کردنندامسیر شهرهای خودرا را بی  

سال  می شود خشکسالی های پی هم از اثرعدم کنترول پوشش گیاهی در نتیجه ای بر هنه کردن دامنه  53درحدود  

گله ها  منابع این دریا ها زیر تاثیر بلند روی درجه   طا از نباتات کوهی وهم  به وسیله چرای بی روحیه ومفرکوه ه

ب شوی برف ها در یک مدت کوتاه  و طغیانی شدن دریاها  ل گرما  قرار گرفته و باعث سریع آدر فص  راراتح

.       با سایش کنارخود خسارات هنگفتی هم ساله به مردم اهالی نواحی جنوب غرب کشور ما وارد نموده است  همرا

    

 

 

 

 



                      

صل بهار                          خسارات هنگفتی سیالب ها در هرات                        اب دریای هاروت خاشرود وهلمندمنطقه جهیل هامون در ف      

تشان ک میلیون هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری  در دشت های  آحدود ی کمیل بند سلما باالی دریای هریرود با ت

فراه  ونیمروز را در عرصه  ,بیاری نیازمندی های مبرم مردم هرات و این پروژه  بزرگ آ  وتک قرار خواهد گرفت

ب پروژه بند سلما نقش اساسی درتغیر زندگی مردم منطقه حوزه جنوب غر.  زراعت وبرق مرفوع خواهد ساخت  

ل این پروژه  بزرگ را صمیمانه انتظارتکمی  افغانستان  این مناطق وطن دوست شهروندان  دیندار.  خواهد داشت

.ندندار  

                  

این کانال آب از سد دوستی ترکمنستان                          سد دوستی                                             دریای هریرود       

انه افتاح این سد معاون وزیر این سد دوستی ایران و ترکمنستان که باالی دریای هریرود اعمار نموده اند ودراست

ورود آب هریرود به سد دوستی   افغانستان نمی تواند مانع: نیروگاه  ایران  به این لحن حمقانه  سخن گفته چنگیزی

 کجا شد غیرت و غرور. سخن معاون حمق در روزنامه قد س انتشار یافته است. شود و ازاین بابت نگرانی نداریم

رسانند که جلو هدر روی در یا ی ا به پایه  اکمال نمی توانند به بند بزرگ  حیاتی  سلما ر  مردان افغانستان کهدولت  

. گرفته شود آن هریرود  تا اندازه ی توان   

دریای بغالن چهارمین دریای بزرگ وافر افغانستان به حساب می رود وبادر نظر داشت شرایط توپوگرافی زمین ان 

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

.     هزار هکتار زمین ابی دارد فعال والیت  بغالن هشت صد. خشک ویا کم آب اند سیراب می شود  

 

 

گردآب بغالن است                            

 

 



 

هکتار زمین  02333با تکمیل اعماربند ذخیره بخش آباد  باالی  دریای فراه رود در ساحه بخش آباد شرایط آبیاری   

.هکتار اراضی جدید تحت آبیاری قرار خواهد گرفت 5733زراعتی موجود را به کشت دوفصله و   

 

دریای فرا ه رو                               

 

تخریب شده که صد هکتار زمین زراعتی در این منطقه مسیر آ  ب  4011آمدن سیالب در سال بند سلطان غزنی به اثر 

بند بی آب مانده و این بند ذخیره  آب  که داری شبک آبیاری و آ برسانی  نیز می باشد و به احیای ساخت  دوباره  این 

. بند وابسته است  

                                

دیوار  کاسه بند سلطان                                                                              بند سلطان                   

 

بلخاب یعنی آب بلخ این در یا یکی از دریا های تاریخی  است که در . دریای بلخاب در واقع همان دریای بلخ است

سرجشمه دریای بلخ یا بلخا ب ازآب قول کوه بابا می آید . ه نیکی نام برده شده استبسیاری از منابع کهن از آن ب

وسپس به  بند امیر می ریزد و تا ناحیه بلخاب ادام می دهد ودر این منطقه دریا های دیگر که از کو ه های اطراف 

زرک سر زیر می شوند زیاد ناحیه بلخاب پا یین می ریزد  و هم ریزه آ ب های  دیگر که  از دره های کوچک و ب

ر لب مهمترین آ ن دریای بیغوله است که از کوه های بیغوله  جریان آن به پاین می ریزد و با آبی که از بند امی. است

 ریز می شود  می پیوند 

و درقسمت از شاخه رود بلخاب به نام پای جه سد طبیعی موجود است که حدود یک کیلول متر طول ونیم کیلومتر  

وطول دریای بلخاب که تا  سمت سرازیر می . دارد و این بند طبیعی  زیبای خاصی  به منطقه بخشیده است عرض

کیلومتر است و در واقع این دریا منبع آبادانی  ونعمت وفراوانی  حاصالت   زراعتی و  محصوالت  023شود حدود  

زراعت است و این دشت های را  می توان به باغ  دار ی والیت بلخ است و الیت بلخ داری دشت های مستعد برای 

وسیله شبک های آبرسانی زیر کشت آورد و موقیعیت ولسوالی بلخاب برای ساخت چنین بند ذخیره آبی باالی در یای 

 بلخاب مساعد است   

 

 

 



 

                                 

سد طبیعی در منطقه بیغوله                                                                                دریای بلخاب                

 

 

                                                مدارک در نوشتن این مقاله علمی                                                                                               

                                               از سیت بی بی سی                                                                                                                

                                                                                                                                         اتلس جمهوری دموکراتیک             

                                                      نگای به سرزمین پنچشیر                                                                                                  

                                      حفاطت محیط زیست ترجمعه از سویدی                                                                                                 

     

 


