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 Scientific  یعلم

  
  یئداکتر عبدالحنان روستا

  ٢٠٠٩ یم ١٣المان، 
  
  

  )نميهيادی از به سلسلۀ (
  

  امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
  

  )بخش سوم(
  

  منابع آب
  

   :بدخشانانکشاف  در ش آننقو يت آب  اهم- ١
آب ضرورت عمدۀ زندگانی بشر است که تقاضاء به آن در سطح جهان روز به روز بيشتر می گردد، زيرا نفوس جهان 
. به سرعت بيشتر ميشود و همه برای بهتر ساختن زندگانی در تالش اند که اين تقالء مصرف بيشتر آب را در قبال دارد

ه  مناطق سبز، علفچرها و جنگلزارها تا حدود زيادی نقصان ديد وه شدت کاهش می يابنداين در حاليست که منابع آب ب
 رکود در زراعت و صنعت گرديده، کمبود مواد  تهيۀ آب نوشيدنی و زمينۀ بروز مشکالت درکمبود آب باعث. ندا

خويش باعث بروز  و اين به نوبۀ .گرددمی را موجب  و ساير کمبود های اجتماعی یغذايی، عقب ماندگی صنعت
 ٢٠٠٨  های در سال، چنانکه در جهان، منجمله در افغانستان. شده استی فراوانابی هامعضالت اجتماعی و خانه خر

 به صورت سرسام آور بلند  در نتيجۀ کم آبی، جنگ و سياست استعماری کشور های ذيدخل قيمت مواد غذايی٢٠٠٩و 
عالوه بر اين .  اجتماع افغانستان را می سازند، ضربۀ کاری خوردندرفت که طبقات فقير و نادار جامعه که اکثريت

 بيشتر ساخته و موجب نابسامانی های اجتماعی فقير فقر و گرسنگی را در کشور های  جهانیبحران فرا گير اقتصادی
تخنيکی  از جانب ديگر کشور هاييکه امکانات .را می پيمايد قوس صعودی  در انکشاف خودمصيبت  که اينمی گردد

دارند، با ذخيره کردن آب به فروش آن مبادرت می کنند که اين معامله نشان می دهد که آب را که ضرورت عمدۀ 
 مديريت قدان ديگر سویاز . جامعۀ بشريست به پول عوض کرده اند، بدون آنکه به انسان و طبيعت توجه صورت گيرد

بيشتر به مشکالت اجتماعی و در نتيجه  ز اين منابع به مشکل کم آبیسالم و خردمندانۀ منابع آبی و استفادۀ غير متناسب ا
   .افزوده است

و   غنی است زراعت، آبياری و توليد برق نوشيدن، به منظور از منابع آب خودک به خاطر موقعيت توپوگرافيبدخشان
در اختيار يدنی دايمی  آب های نوش جريان سال تمامیه استثنای مناطق راغ و شهر بزرگ، دريگانه واليتيست که ب

 با آنهمه  اين واليتباشندگان ، لذادور است دسترس آنها ازمردم در بسا نقاطی زندگی می کنند که اين منابع  چون .دارد
به طور .  محتاج اند چه در ساحۀ زراعت و آبياری و چه هم در خصوص آب نوشيدنیفراوانی آب به اين مادۀ حياتی
 کيلومتر دور بوده و در قريه آورند که از مرکز شهر چندين مه ای آب میيض آباد از چشمثال عده ای از مردم شهر ف

. در حاليکه ذخاير آب زير زمينی ستره در سواحل کوکچه حتی در شهر فيض آباد موجود است. قرار دارد" شاه گدا"
  .آب کوکچه در ايام آبخيزی ها مکدر شده به صورت عادی قابل نوشيدن نمی باشد

اين عوامل .  داردوجِه نکو نه تنها دارای منابع عظيم آب است بلکه امکانات توليد برق را از اين منابع نيز به بدخشان
مثبت در انکشاف اقتصادی بدخشان، بخصوص در رابطه با رشد زراعت و صنعت نقش تعيين کننده دارند که به خوبی 
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استفاده در بدخشان  نانرژی حرکی آ و تی که از منابع آبروشن است که در صور. می توانند مورد استفاده قرار گيرند
حل در آن واليت صورت نگيرد، انکشاف اجتماعی صورت نگرفته و مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و فقر و تنگدستی 

 رودخانه های آمو به شمول رودخانۀ بالخصوص ،به تأسی از همين واقعيت است که در آتی منابع آب بدخشان. نميگردند
بصورت بسيار مختصر  جمن، رودخانه های وردوج و زرديون آن چون آب انا واخان و رودخانه کوکچه با معاونير،پام

خصوصًا در بخش چگونگی استفاده از اين منابع در جهت انکشاف اقتصادی بدخشان .  می گيرندمداقه قرارمورد 
  .بررسی می گردد در فصل های بعدیانرژی، زراعت و آبياری 

  

  .)يک( يسه با ساير مناطق کشورا بدخشان در مق های رويزمينیمنابع آب  :١نقشۀ 
   
  
   : ـ منابع آب بدخشان٢
  

  :آب های رويزمينی  : ١٫٢
های هچنانکه در قسمت اول اين رساله تذکار يافت بخش های وسيع بدخشان در هندوکش شرقی که ادامۀ سلسله کو

 ٣٦٠ ده تا کوتل انجمن و خاواک به طول هندوکش شرقی از رودخانۀ واخان آغاز گردي.شد، قرار داردقراقوم می با
 در ناحيۀ خاواک  در جنوب غرب کيلومتر٢٥شمال شرق به   کيلومتر در١٠٠کيلومتر ادامه می يابد که عرض آن از 

بلند  متر از سطح بحر ٥٠٠٠که در حدود   در پامير افغانیکوتل کيليک . متر است٥٠٠٠کاهش يافته، اوسط ارتفاع آن 
 که شامل حوزه های آبگير رودخانه ، حوزۀ آبريز هندوکش شرقی را در واليت بدخشان به سه بخش تقسيم می کنداست

 اين انقسام کوهستان سرکول است که حوزۀ آبريز آمو را به طرف شمال از أمبد. های آمو، يارقند و سند می گردند
 اين کوهستان سلسله های مستاق و به  غرببطرف جنوب. جدا می سازد شرق  جنوببه طرف حوزۀ آبگير يارقند

بزرگترين منابع آب . شرق آن سلسله های هندوکش ادامه می يابد، که آب اين حوزه به دريای سند می ريزد طرف جنوب
   .بدخشان در حوزۀ آبگير آمو قرار دارد

 تقريبٌا نصف آن  مليارد متر مکعب آب به وجود می آيد که١٨٠اران حدود در اثر ريزش برف و بدر افغانستان ساالنه 
 در صد آن در اثر ذوب شدن ٨٠ که می سازد مليارد متر مکعب آن منابع آبهای افغانستان را ٩٥  حدودتبخير گرديده و

 ١٢ای رويزمينی و  آبه مليارد متر مکعب٨٤ يعنی ، در صد آن٨٨  منابع از اين.برف ها از هندوکش منبع می گيرند
  به طور عموم کهحوزۀ آبگير آمو ].١ [هند می د تشکيلآبهای زير زمينی رارد متر مکعب آن  مليا١١يعنی در صد آن 
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قزلسو يا مرغاب
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واخان
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 انجمن

منجان

کوکچه
وردج

زرديو

 خان آباد

کوکچه

حوزۀ آبريز آمو

 حوزۀ آبريز کنر

  عده ای از رودخانه ها و آبهای ايستادۀ بدخشان
  حد فاصل حوزه های آبگير : خط سبز
  حدود بين المللی : خط سرخ

 آمو

راغ

دوراج

 درواز

 ٢٠٠٩روستايی، 

 کشم

 . شبکۀ طبيعی منابع آبهای رويزمينی  بدخشان :١شکل يک 

، نسبت موقعيت بلند آن از )١شکل  ( می گردد و غيره کندزکوکچه، خان آباد،، آمو، ١ پنج پامير،رودخانه هایشامل 
 در صد وسعت خاک افغانستان را ١٤  اين حوزه می کند کهء را احتوا مملکت آب در صد منابع٥٧سطح بحر، حدود 
  . در بر می گيرد

  
  

  
  .در ذيل عده ای از اين رودخانه ها اندکی مورد بحث قرار می گيرند

  
  :  آمو يا حوزۀ عليایپامير و پنج رود خانۀ  ـ ١٫١٫٢

شکل (ه در اينجا به نام رودخانۀ پامير نبع آمو را کجغرافيا دان انگليس بلند ترين م (Lord Curzon)لورد کورزون 
 سرحد افغانستان با چين در پامير کوچک کشف کرده ی های از آن نام برده می شود، در مناطق يخچالی در نزديک)١

، يعنی کمی بعد از ختم جنگ تجاوزکارانۀ ١٨٩٥ در سال تانسانجمن جغرافيا دانان سلطنتی انگلکه بر اثر آن از طرف 
منبع رودخانه آمو در اين حوزه به نام همين شخص مسما گرديده يعنی منبع .  انگليس بر افغانستان، مدال طال گرفتدوم

که در پامير بزرگ قرار  ٢)سرکول يا زرکول(جهيل زريقول به  دره هاآب پامير بعد از سر چشمه و گذر از . کورزون
  .)٤تا  ١ ويراتص  و١شکل (  می رسدر عرض است کيلو مت٤ تا ٢ کيلو متر طول و بين ٢٠ و دارای دارد

می گيرند  متر منبع ٦٠٠٠بيشتر از از کوهستان های بلند و غير قابل عبور تا ارتفاعات  که  آب دره های متعددپسان تر
ی مناطق يخچال.  آب ها از پامير بزرگ و مقدار کمتر آن از پامير خرد می آيدقسمت زياد اين. به اين رودخانه می ريزد

 اند که رودخانه های متعددی  در اين منطقه بدخشان هایپامير، منابع طبيعی آب و برف های دايمی کوهستان های بلند
بستر رودخانۀ پنج از . ريخته و به آمو می رسدرا خروشان می سازند که آب آنها سر انجام به رودخانۀ پامير و پنج 

 متر و عمق آن ٩٠٠ تا ٢٠٠ های باالتر از آبريزۀ کوکچه به ريگ، جغل و صخره ها تشکيل شده، عرض آن در قسمت
جناحين بستر رودخانۀ پنج .  متر در يک ثانيه می باشد٢ تا ٠،٦سرعت آب رودخانۀ پنج بين .  متر می رسد٤ تا ٢به 

ی  متر م٣٠ تا ٣بصورت عموم هموار و پست بوده تنها در بعض جا ها شخ و درشت شده و بلندی صخره های آن بين 
 کيلو متر عريض اند که بعضًا رود خانه های کوچکتری از بين آن گذشته و ٥ تا ٢سواحل رودخانۀ پنج بين . ] ٢ [رسد

در رودخانۀ پنج در بهار بخاطر بارش های بهاری و در تابستان بخاطر ذوب شدن برف ها و  .سواحل را قطع می کنند

                                                 
 قسمت بااليی رودخانۀ آمو، از محل اتصال رودخانۀ واخان به رودخانۀ پامير تا نواحی پيوند رودخانۀ کوکچه و قزلسو يا سرخاب به آمو، به ١

  .فغانستان و تاجکستان را می سازدو بعد از آن به نام آمو ياد می گردد که سرحد طبيعی بين ا" پيانج"يا " پنج"نام رودخانۀ 
ۀ تجاوز اول انگليس در افغانستان جهيل سرکول را بنام ملکه انگليس ح در بحبو١٨٣٨ردوی انگليس در سال  يکی از صاحب منصبان ا ٢

و اين کول در آن ] ٢[ قديم به نام بلورتغ، نزاتش و توروس ياد می گرديد سرکول نام کوهستانی است که در.  مسمی کرد(Victoria)فکتوريا 
  .واقع گرديده
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آب اين رودخانه در مقايسه با سطح اصغری جريان آب بين چنانکه سطح . يخچالهای دايمی آبخيزی صورت می گيرد
حد اصغری آب رودخانۀ پنج از ماه های اکتوبر تا مارچ دوام پيدا .  متر باال ميرود٧ تا ٥ متر و حد اکثر بين ٣ تا ١،٥

اين .  متر باال می برد١می کند که بعضًا در اين زمان يگان آبخيزی هم رخ می دهد که سطح آب رود خانه را تا 
در اين . آبخيزی ها زمانی پر خطر ميشوند که بارندگی شديد در ايامی صورت بگيرد که سطح زمين خشک باشد

 درنگ به جريان افتيده باعث خيزش آب ی آب از آسمان فرود آمده باشد، بصورت آب به زمين نفوذ نتوانسته و هر چه
 یاهدر سواحل رودخانۀ پنج بته ها، نيزار ها و جنگل. دو آمدن سيل می گردد که موجب خسارات جانی و مالی می شو

رودخانۀ پنج در امتداد خود  . بيشتر بر آنها دستبرد زده شده است٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يده که در سالهای ئکوتاه قامت رو
  .)٢ و ١ و تصاوير ١شکل  (سرانجام به آمو تبديل می شود

  

  د با رودخانۀ پامير خر ودهليز واخان، پامير کالن  :١تصوير 
  .]٣[ و  واخان وآقسو پنج،پامير،  های

، کول چکان و سرکول با دره های رود خانۀ پنج :٢ تصوير
٢٤، Earth Google از  تصوير.میيهای دايخچالجانبی و 

  .٢٠٠٤اکتوبر 
  

 پامير تا ا رودخانۀمحل اتصال رودخانۀ واخان ب رودخانۀ آمو در قسمت های فوقانی خود يعنی از تذکر داده شد، هچنانک
 کيلو متر عريض می ٢،٢ تا ١اين رودخانه در همين ناحيه بين . منطقۀ آبريز کوکچه بنام رودخانۀ پنج ياد می گردد

ۀ خارق رودخان آمو . کيلو متر عريض می شود٥در امتداد خود در بعضی نواحی تا ون، حيا به قول عرب جي آمو .گردد
بعد از طی حدود د در نواحی عليای خود از کوهستانهای افغانستان و تاجکستان گذشته از ارتفاعات بلنالعاده ايست که 

 و)  و ترکمنستان ازبکستان، کيلومتر سرحد طبيعی بين افغانستان با تاجکستان١٢٠٠  بيشتراز جمله(  کيلومتر٣٠٠٠
 مليون ٢٥٠ ساالنه حدود انهاين رودخ . در جهيل ارال می ريزدعبور از سرزمين های هموار ازبکستان و ترکمنستان

 مليون ١،٨ که حدود پاليستوسين يعنی در عصر در دوره های سرد اقليم زمين .متر مکعب رسوبات را با خود می برد
می رسيدند ) کسپين(تا بحيرۀ خزر طی هزاران سال  و هريرود )ميمنه ( آب رود خانه های آمو، مرغابسال دوام کرد،

ولی ديريست که آمو . ند اين روند تا تقريبًا سه هزار سال قبل ادامه داشته است ده نشان میچنانکه آثار جيولوجيک ].٤[
در جهان کمتر . چنان از نفس افتيده که ديگر نمی تواند خودش را به بحيرۀ کسپين چه که حتی به جهيل ارال برساند

ايد بلنديها و فرورفتگی های فراوان، دشت مگر آمو ب. دريايی به اين عظمت ديده شده که خود را به بحر آزاد نرساند
وفانهای دامنه دار به سالمت بگذرد تا خويش را دست کم ط طی کند و از وزش باد های گرم و های عظيم و سوزان را

با آنهم رود خانۀ آمو از حوالی منطقۀ امام صاحب به بعد قابل کشتيرانی می باشد . در آغوش جهيل ارال برساند
  .)٦ و ٥تصاوير (

خشک ساليهای متواتر و افزايش حرارت هوای زمين، باد های خشک و توفنده و اعمار بند های متعدد آب گردان در 
" قره قوم"در نتيجۀ خشکساليها صحرا های . تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان آموی خروشنده را از نفس انداخته است

کمبود . خشک گرديده است) دو( در صد ٧٥ تا حدود ٢٠٠٧ا  ت١٩٧٥وسيعتر شده و بحيرۀ ارال از سال " قزل قوم"و 
آب باعث کشمکش در بين کشور های قرغزستان، قزاقستان تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان روی استفاده از آبهای 

الم ازبکستان اع"چنانکه . آمو دريا و سردريا گرديده که پای روسيۀ فدرال و چين نيز در اين منازعه کشانيده شده است
ای عظيم آبی و برقی در رودخانه های فرامرزی سبب نابودی محيط زيست در آسيای هکرده است که تأسيس نيروگاه

ولی تاجکستان ). دو" (مرکزی می گردد و با پروژۀ سد سازی و نيروگاه های آبی تاجکستان ابراز مخالفت کرده است
د، زيرا اين کشور به نفت و گاز ضرورت دارد و ادعا دارد که در اين کشمکش چين از ازبکستان حمايت می کن

مت سيف الدين ارول، استاد پوهنتون قاضی در شهر انقره و متخصص در امور حبه نظر م. زبکستان غنی از آنهاستا
جالب توجه است که کشور ). سه(آسيای مرکزی، يکی از کانون های اصلی بحران آب در دنيا در آسيای ميانه است 

ازبکستان و ترکمنستان بخاطر استفاده از آب آمو که بخش قابل مالحظۀ آن از افغانستان به جريان می های تاجکستان، 
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در حاليکه افغانستان که طبق مقررات حقوق بين الدول در رابطه با آب آمو، حق اوليت استفاده از آنرا . افتد، در جدل اند
کامل از يک کشور بی صاحب است که در آن خاينان ملی و اين يک نمونۀ . دارد، در اين قضيه تماشاگری بيش نيست

به تجاوزگران بين المللی عشوه می فروشند و ثروت ملت و منافع مملکت پامال زورمندان شده و منابع طبيعی و ملی 
  .مورد آز همسايگان قرار گرفته است

  

ز منبع که خط سرحد بينبعد ا پاميررودخانۀ   :٣تصوير 
 .]٥ [جکستان را می سازدتاو  افغانستان

با آب زالل و سرکوب در مسير بعدی رود خانۀ پامير  ٤تصوير   
  ].٣[بلند 

 

   آمو در نواحی قلعۀ زال کندز در موقع آبخيزی : ٦تصوير     ]٦[ آمو در منطقۀ جنگل توغی امام صاحب:  ٥تصوير 
  

 در محاسبه گرديده،) يک( متر مکعب در يک ثانيه ٢٠٥٠ آب آن در منطقۀ قرقين  که حد اوسط ساالنۀرودخانۀ آمو
ر مسير باعث به وجود ي سواحل خود را تخريب کرده بستر خود را وسيعتر می سازد و گاهی با تغي،جريان آبخيزی

 گذشته بخاطر تثبيت که درواليت تخار قد در عالقه داری درقد مانند جزيرۀ در.  شده استيشآمدن جزايری در بستر خو
مالکيت اين جزاير جنجال هايی بين افغانستان از يک طرف و دولت تزاری روسی، اتحاد شوروی سابق و تاجکستان از 

 خالف موازين قبول شدۀ بين المللی و تفاهم سوى تاجکستان ازتا جايی  آمو رودخانۀسواحل . جانب ديگر رخ داده است
 هزاران جريب زمين  شدت جريان آب به جانب افغانستان زياد شده و در نتيجه آناثرگرديده که در  تحکيم افغانستان،

 زمين  لذاچون اوليای امور افغانستان در اين خصوص توجهی ندارند،. از بين رفته اندزراعتى و ده ها منزل مسکونى 
 امام صاحب، ارچی،قصبات در سواحل جنوبی آمو در طول ده ها کيلو متر، مخصوصًا در قراء و مدام های زراعتی 

 تنها در واليت ٢٠٠٨ جون ١٥قرار اظهارات والی جوزجان مورخ .  از بين رفته می روندينگى قلعه و دشت قلعه
  . هزار هکتار زمين زراعتی از خاک کشور شامل بستر دريا گرديده است١٢٨بيش از جوزجان 

بصورت عموم از سه شاخۀ عمده تشکيل گرديده که  رود خانۀ پنجساحات  يعنی ی خوددر نواحی عليارود خانۀ آمو 
 که پسانتر به آمو  يا مرغابرود خانۀ آقسو رودخانۀ واخان يا آب واخان و ،)٤ و ٣تصاوير  (عبارتند از رودخانۀ پامير

در ) ٨ و ٧تصاوير ( "چالپ" يا "کول چقمقتين"ن مهم آمو می باشد که از ارودخانۀ مرغاب يکی از معاون .می ريزد
 کيلو متر سرحد افغانستان و تاجکستان را ساخته و در نزديک قزل رباط از ١٠لمرو افغانستان منبع گرفته و حدود ق

 ٥٠٠  به طولاين رودخانه بعد از طی فاصله ای. قلمرو افغانستان خارج گرديده به داخل تاجکستان جريان می يابد
در حصۀ  منطقۀ روشان بدخشان "قلعه عمر"ن و محلۀ  تاجکستا"برتنگ" در نواحی  در يک بستر مارپيچیکيلومتر

  وخش خانۀرود دگر تاجکستان چونرودخانه های  ساير ماننداين رودخانه .  می ريزدآموبه رودخانۀ " جويک شمی"
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به آمو می " تخت قباد"کافر نهنگ، در نزديکی  (نها کافرن،)به آمو می پيوندد" خرگوش خانه"در حصۀ  (قزلسو يا
  . اينجا مورد بحث قرار نمی گيرند"سرخان دريا" و)  ريزد

 شيوا، درواز، مانند رودخانه های ،پيوندندسر انجام به آمو می   بزرگ دگر از قلمرو افغانستان وده ها رود خانۀ خرد
انه های متعدد دگر آب اين رود خانه ها به نوبۀ خود از وصلت رودخ. و غيره خان آباد، کندز کوکچه، ،راغدوراج، 

ن، آب  درۀ بزرگ مانند تورغا٩ که بين درواز و دونج قرار دارد و از ستايمنطقه  راغ.  مثٌال آب راغساخته می شوند
  .دن از طريق آِب راغ به آمو می رس همۀ آنهاآبکه  نج، سده و غيره ساخته شدهرو

  
  :  ـ رودخانۀ واخان يا آب واخان ٢٫١٫٢ 

و از نواحی جنوب ) ٧تصوير ( يک درۀ وسيع بين کوهستانهای پامير خرد و پامير کالن قرار گرفته رودخانۀ واخان در
منبع می " شيرين ميدان"از مناطق يخچالی غربی کوتل واخجير که رودخانۀ قره تاش نيز از آنجا به جريان می افتد، 

ند که در نزديک سرحد افغانستان و چين در ناحيۀ منبع دو سلسله کوه توسط درۀ واخجير از هم جدا می شو. گيرد
.  متر از سطح بحر می رسد و ذخيره های طبيعی آب واخان را می سازند٧٠٠٠ متر و حتی تا ٦٥٠٠ارتفاعات آنها تا 

 متر از سطح بحر ارتفاع دارند و دارای يخچالهای دايمی است، حوزۀ ٦٠٠٠کوهستان نيکوالس که قلل آن تا بيشتر از 
 کيلو متر و ١٦٠طول اين کوهستان .  را از حوزۀ آبريز پامير خرد و رودخانۀ واخان جدا می کندرگبزپامير  آبريز

که از نقطۀ اتصال رودخانۀ واخان و پامير به طرف شرق ارتفاع آن زياد   کيلو متر می رسد٥٠ تا ٤٠عرض آن بين 
وهستان نيکوالس در افغانستان به نام بخش شرقی ک. می گردد و در نواحی قزل رباط در تاجکستان فروکاست می کند

می از کوهستان نيکوالس رودخانه های متعددی منجمله رودخانۀ برکوت يسی منبع . سلسله کوه واخان ياد می گردد
 کيلو متر نخست، ٤٥ در طول  آب دره های جانبی را با خود مدغم کردهرودخانۀ واخان در حوزۀ عليای خويش. گيرد

" بزی گنبد"در نزديکی . دخانۀ مهم ديگر در آن بريزد، به سمت شمالغرب جريان می کندبدون آنکه آب کدام رو
 بدان "مرزا مراد" در دشت  می گذرد)٨ و ٧تصاوير  (که از کول چقمقتين" بزی گنبد"رودخانۀ ) ١٠  و٧ تصاوير(

به رودخانۀ  "بزی گنبد"يۀ رودخانه های متعددی منجمله دو رودخانه از منطقۀ آق جلگه در شرق ناح. ملحق می گردد
 را به حيث آب زيبای پيروزه رنگ  (Chaqmartin)پولو کول چقمقتينمارکو). ٧تصوير ( می ريزند "بزی گنبد"

 موقعيت دارد  کيلومتری جنوب شرق سرکول٤٥هم ياد می گردد در " گزکول"اين جهيل که به نام . توصيف کرده است
 کيلومتر بوده و ٤ کيلو متر و عرض آن ١٧چقمقتين کول طول . رکول است متر ارتفاع آن کمتر از س١٣٠و حدود 
  ).٨ و ٧تصاوير ( متر از سطح بحر ارتفاع دارد ٤١٠٠

  

منبع میپامير از مناطق يخچالی  آب دره های متعددی که .و کول چقمقتين" بزی گنبد"رودخانۀ ، واخان ۀ رود خان :٧ تصوير
 . ٢٠٠٤ اکتوبر ٢٤ ،Earth  Googleتصوير از .ير می شوندگيرند به اين رود خانه ها سراز
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 )٧تصوير ( دريای واخان هاتصال آن بمحل تا ) ١٠تصوير  ( بزی گنبد شمال و جنوبنواحی  در"بزی گنبد"ودخانۀ ر
وقات  کيلو متر ميرسد و از اين سبب در همه ا١،٥کم عمق و نسبتًا هموار بوده و عرض آن به طرف پايين تا بيشتر از 

 به رودخانۀ تنگ، عميق، سريع و پر خروشی تبديل واخانرودخانۀ  "وادی مزيری"بعد از گذر از . قابل عبور می باشد
 تا به دره هايی  تپه ها می گذرددره های تنگ وپر از سنگ از مجاورت ،شده و از بين سنگالخ ها و صخره ها

انجام در سرآب رودخانه های ديگری با آن يکجا می شوند، رودخانۀ واخان که پسانتر  .می رسد )٩تصوير  (فراختری
 پامير که بعد از اين محل به نام رودخانۀ پنج ياد می در قسمت فوقانی قلعۀ پنچ به رود خانۀ" نازخاگ"نزديکی قريۀ 

دره های :  می ريزد عبارتند از پاميرچند درۀ مهم واخان که آب آنها نيز به رودخانۀ ). ١١تصوير  (می ريزدگردد، 
عالوه بر اين رودخانۀ پرخو و چندين رود خانۀ ديگر از نواحی . پيگاش، خاندود، ايشمره، قلعۀ ووست و بابا تنگی

ندود و غيره به رودخانۀ واخان او سد خ مختلف عالقه داری های واخان مانند سد اشتراغ، سد سرحد، سد سی و پنج
  . می رسندپاميرمنتهی شده سر انجام به رودخانۀ 

. )١تصوير  (عرض دهليز واخان بسيار کم می شود) ١١ير تصو(خانۀ پامير رودرودخانۀ واخان با  نقطۀ اتصال بعد از
 در نواحی واخان عرض رود خانۀ.  به جز درختان بيد درختان دگر ديده نمی شودواخاندر سواحل بااليی رودخانۀ 

يک راه رفت و آمد وجود دارد که به سمت راست رودخانۀ فقط  در اين منطقه.  متر می رسد٢٠ستانی به ندرت تا کوه
  . واخان و بلند تر از سطح آن ادامه می يابد

  

  ].٨[رودخانۀ واخان در پای کوتل بروغيل  : ٩تصوير     .]٥ [٢٠٠٥ ،پامير خرد کول چقمقتين در  :٨تصوير 
  

 

محلدر شمال  "زی گنبدب"محل و رودخانۀ   :١٠تصوير 
  .]٧ [٢٠٠٤تابستان  . واخان با رودخانۀاتصال

 با پامير)پيش منظر (رودخانۀ واخانمحل اتصال   :١١صوير ت 
  .]٣[  تنگ شده می رودناحيهبستر دره بعد از اين . )پس منظر(

  
   : آن ـ رودخانۀ کوکچه و معاونين٣٫١٫٢
 که عمده ترين رودخانۀ بدخشان و يکی از معاونين ه می ريزد آب بدخشان به رودخانۀ کوکچقابل مالحظۀبخش 

از قسمت های مرکزی هندوکش در نواحی جنوبی کيلو متر طول دارد  ٤٠٠ که حدود اين رودخانه. رودخانۀ آموست
 در منطقۀ کوتل انجمن.  به سمت شمال به جريان می افتدء ابتدا،بدخشان از بين کوتل های پغار و پشال سرچشمه گرفته

جمله رودخانۀ انجمن و از  های متعددی هر خورده آب دريسير کوکچه آهسته آهسته به سمت شمالشرق و شرق تغيخط ال
 کيلو متری منطقۀ سر سنگ ٢٠ درۀ انجمن در غرب درۀ منجان در فاصلۀ .)١شکل  (منجان به آن اضافه می گردد

.  انجمن را از درۀ پنجشير جدا می کند، می رسدآغاز يافته و رو به طرف جنوب شرق تا حوالی کوتل انجمن که درۀ
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در اين منطقه . رودخانۀ انجمن از نزديکی های کوتل آن از حوض بزرگ انجمن از نواحی بلند اين دره منبع می گيرد
 که آب آنها به سه آب ايستاده به رنگ های الجوردين و اعماق مختلف در طبيعت زيبای آن منطقه خودنمايی می کنند

ی ن متعددی دارد که اکثری آنها از بلندا کوکچه معاون، منجانن وا کرعالوه بر رودخانه های انجمن و. می ريزدکوکچه 
 درمانند آب دره های يمگان، وردوج و سرغيالن که در منطقۀ بهارک .  می گيرندأهای پر برف و مناطق يخچالی منش

سر چشمۀ ). ، بخش اول رساله٤تصوير (شوند  متصل می کوکچهبه  کيلو متری جنوب شرق فيض آباد ٢٥ حدود
 ه های موقعيت دارد که آب دره های متعددی مثل آب در"دو راه"در پای کوتل " دوفرين"رودخانۀ وردوج در جهيل 

 از درۀ تنگ و پر هيبت سنگلچ از ارتفاعات بيشتر از )١٢تصوير  (رودخانۀ زرديو. د بدان می ريز نيززيباک و زخان
در ناحيۀ ارکو در . سر به سنگ می سايدو زرديو  و به درۀ سرغيالن  نواحی يخچالی سرازير می شود متر و از٥٠٠٠
رود خانه های متعدد ديگر تا دهانۀ .  کيلو متری جنوبغرب فيض آباد آب درۀ ارکو نيز به کوکچه متصل می گردد٢٢

 متر نوسان ١٥ تا ٥ن مناطق، تنگ بوده بين ن کوکچه به دليل کوهستانی بودابستر معاون.  بدان منتهی می شوندکوکچه
 متر عريض ٥٠ تا  که از درۀ سرغيالن می گذردالکن رودخانۀ زرديو. می کنند و عمق آب اين رودخانه ها کم است

ی بوده و جناحين آنها بلند، شخ و ئ اين رودخانه ها سنگالخی و صخره بستر.  متر ميرسد١ و عمق آب آن تا می گردد
اين رود خانه ها در فاصلۀ زمانی بين مارچ و سپتمبر به مستی افتيده و سطح آب آنها در . )١٢وير تص (درشت است

 متر باال می پرد که در نتيجه سطح آب دريای ٢ تا ١ که در زمستانها رونما می گردد، یمقايسه با سطح اصغری آب
فاصله زمانی بين ماه های نومبر تا مارچ ن دريای کوکچه گاهگاهی در امعاون.  متر باال می برند٤ تا ٢ کوکچه را

  .آبخيزی می داشته باشند
و در مجموع تند  متر در نوسان بوده، نشيب آن ١١٠ تا ١٥ بين  به طور اوسط در نواحی عليا و وسطیعرض کوکچه

رعت  در مناطقی که سرکوب رودخانه شديد است، متناسب به آن س. متر می باشد٢ تا ١عمق آب آن بصورت عموم بين 
الکن در مناطقی که نشيب رودخانه کاهش می . عرض آن کاسته می شوداز  و شده ترعميقو بستر آن جريان آب زياد 

   ).١٥ تا ١٢تصاوير (بطی می شود  ن زياد گرديده و سرعت جريان آببستر آيابد عرض 
  

 

 با جناحين شخ، سرکوب زياد ورودخانۀ زرديو  :١٢تصوير 
 .]٨ [ باعث تخريب سواحل خود می گردد جريان که تندسرعت

 بين در بستر تنگ و عميقرودخانۀ کوکچه  :١٣تصوير   
  .٢٠٠٥ ابستانتصوير از نگارنده، ت. کشم و فيض آباد

      
  

 جنوب فيض بستر عريض و هموار در کوکچه در :١٤تصوير 
  .٢٠٠٨ تابستان  تصوير از دپلوم انجنير ويس توخی،.آباد

در" آی خام" در نواحی دهانه در منطقۀ  کوکچه :١٥تصوير   
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 در ،  متر تقليل می يابد٤٠ تا ٢٠يست به ئهای باالتر از منطقۀ خواجه غار بستر کوکچه که سنگالخی و صخره هدر کو
رود خانه کوکچه بعد از گذر از . يدا کرده و نشيب شان شديد می شود متر ارتفاع پ٥٠ تا ١٠حاليکه جناحين آن بين 

 شان تا حجم آب متر و عمق شان تا يک متر و ١٠٠ تا ٢٠نواحی خواجه غار به شاخه های متعددی که عرض شان بين 
ور تص (ک کيلو متر عريض می گردد در يک ثانيه می رسد، پارچه شده و بستر کوکچه در مجموع تا ي مکعب متر٢
 باعث بوجود آمدن جزيره گک های کوچکی می ن پارچه شددر اثر جا ها آب اين رودخانه در نواحی سفلی بعض. )١٥
. کم شده و هموار می شودبستر رودخانه در اينجا از ريگ و جغلۀ ميده دانه تشکيل يافته و بلندی جناحين آن . گردد

.  متر عميق اند٥ متر عريض بوده و تا ٢٠ تا ٥ع می گيرند بين ی که در اينجا به هدف آبياری از کوکچه منبئکانال ها
ظرفيت رودخانۀ کوکچه در . قبل از آنکه رودخانۀ کوکچه به آمو بريزد، آب رودخانۀ ارچی به کوکچه منتهی می شود

  .متر مکعب آب در يک ثانيه اندازه شده است ٥٧٣٨منطقۀ خواجۀ غار تا 
، بالخصوص نيروی سرشار حرکی که از اين آبها نشأت می کند در بخش های در خصوص استفاده از آب های بدخشان

 در مورد اهميت اين آبها در سکتور زراعت و آبياری در فصول بعد از آن بحث صورت .صحبت می شودمنابع انرژی 
  . می گيرد

  
  :آب های زيرزمينی  : ٢٫٢

لذا اوضاع و احوال اين ثروت های زير زمينی به چون در مورد آبهای زير زمينی بدخشان تحقيقاتی صورت نگرفته، 
آبهای زيرزمينی در بين دره ها و حوزه های فرو افتاده در با آن هم تجارب نشان داده اند که . صورت دقيق معلوم نيست

ی  که اين آبها در پا، متر قرار دارند١٥ تا ١٠ينی دامنه های کوهستانها بين ئ متر ودر مناطق پا١٠ تا ٢اق بين اعم
 اوضاع جيولوجيک بدخشان معلوم که از یئ تا جا.]٩[همين دامنه ها از طريق چشمه سار ها سر به برون می زنند 

و مناطق هموار دارای طبقات آبگير به هم ) مثل مناطق بهارک، فيض آباد" (ساختار های کاسه مانند"دره ها،  ، شودمي
 آبهای  تغذيۀ امکاناتزمينی و ساختار های جيولوجيک روياز جانب دگر بخاطر وفرت آبهای. پيوسته می باشند

 نگارنده اميدوار است که در نتيجۀ تحقيقاتی که در آينده بايد .زمينی به نوع احسن وجود داردرويآبهای توسط مينی زير
  .دنصورت بگيرد، منابع آبهای زير زمينی بدخشان تثبيت و در خدمت باشندگان آن واليت قرار گير

  
 انرژی آفتاب و زمين مورد ، انرژی حرکی آب، باد مانند بدخشان انرژی تجديد پذيرمنابع اين رساله بعدیفصل در 

گاز، ذغال سنگ و يورانيم صحبت  بارۀ امکانات استفاده از انرژی فوسيل چون نفت، درگرفته، آنگاه بحث قرار 
  .شودمي
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   :پاسسو اعتذار 

از عالوه بر اين  .از خوانندگان ارجمند پوزش می طلبم را به تعويق انداخت، بخشاين تحرير  که پيهم نسبت گرفتاريهای
 کرده طول دقيق دهليز واخان را ارائه  اينجانب را تشويق نموده و ضمنًاه ای که طی مقال"ظفری" آقایوطندار ارجمندم 

 از خواهش شان در  و اما.خشنود گردانندبيشتر  مرا ادامه داده،خويش  به نقد ايشان آرزومندم که. ايممی نم تشکر اند،
وليت را به ؤ اين مسخواسته،معذرت  دانش و تجربه بودنن  به نسبتمورد تحرير فصلی در خصوص مالداری بدخشان

 فصلی جداگانه ، بی جواب نمانده باشد"ظفری"جناب برای آنکه صدای . گذارم که نظر شان صائب است عهدۀ آنانی می
از  بدينوسيله .ش شدۀ کشور خواهم نوشتودر مورد طبيعت زيبا و دلکش پامير و احوال زار باشندگان آن سرزمين فرام

  .می نمايمبرای جناب شان عمری چون آمو و همتی چون پامير تمنا اظهار سپاس کرده " ظفری"تفاهم آقای 
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