داکتر عبدالحنان روستائی
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)به سلسلۀ يادی از ميھن(

امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
)بخش سوم(

منابع آب
 ١ـ اھميت آب و نقش آن در انکشاف بدخشان :
آب ضرورت عمدۀ زندگانی بشر است که تقاضاء به آن در سطح جھان روز به روز بيشتر می گردد ،زيرا نفوس جھان
به سرعت بيشتر ميشود و ھمه برای بھتر ساختن زندگانی در تالش اند که اين تقالء مصرف بيشتر آب را در قبال دارد.
اين در حاليست که منابع آب به شدت کاھش می يابند و مناطق سبز ،علفچرھا و جنگلزارھا تا حدود زيادی نقصان ديده
اند .کمبود آب باعث بروز مشکالت در زمينۀ تھيۀ آب نوشيدنی و رکود در زراعت و صنعت گرديده ،کمبود مواد
غذايی ،عقب ماندگی صنعتی و ساير کمبود ھای اجتماعی را موجب می گردد .و اين به نوبۀ خويش باعث بروز
معضالت اجتماعی و خانه خرابی ھای فراوان شده است .چنانکه در جھان ،منجمله در افغانستان ،در سال ھای ٢٠٠٨
و  ٢٠٠٩قيمت مواد غذايی در نتيجۀ کم آبی ،جنگ و سياست استعماری کشور ھای ذيدخل به صورت سرسام آور بلند
رفت که طبقات فقير و نادار جامعه که اکثريت اجتماع افغانستان را می سازند ،ضربۀ کاری خوردند .عالوه بر اين
بحران فرا گير اقتصادی جھانی فقر و گرسنگی را در کشور ھای فقير بيشتر ساخته و موجب نابسامانی ھای اجتماعی
می گردد که اين مصيبت در انکشاف خود قوس صعودی را می پيمايد .از جانب ديگر کشور ھاييکه امکانات تخنيکی
دارند ،با ذخيره کردن آب به فروش آن مبادرت می کنند که اين معامله نشان می دھد که آب را که ضرورت عمدۀ
جامعۀ بشريست به پول عوض کرده اند ،بدون آنکه به انسان و طبيعت توجه صورت گيرد .از سوی ديگر قدان مديريت
سالم و خردمندانۀ منابع آبی و استفادۀ غير متناسب از اين منابع به مشکل کم آبی و در نتيجه به مشکالت اجتماعی بيشتر
افزوده است.
بدخشان به خاطر موقعيت توپوگرافيک خود از منابع آب به منظور نوشيدن ،زراعت ،آبياری و توليد برق غنی است و
يگانه واليتيست که به استثنای مناطق راغ و شھر بزرگ ،در تمامی جريان سال آب ھای نوشيدنی دايمی در اختيار
دارد .چون مردم در بسا نقاطی زندگی می کنند که اين منابع از دسترس آنھا دور است ،لذا باشندگان اين واليت با آنھمه
فراوانی آب به اين مادۀ حياتی چه در ساحۀ زراعت و آبياری و چه ھم در خصوص آب نوشيدنی محتاج اند .به طور
مثال عده ای از مردم شھر فيض آباد از چشمه ای آب می آورند که از مرکز شھر چندين کيلومتر دور بوده و در قريه
"شاه گدا" قرار دارد .در حاليکه ذخاير آب زير زمينی ستره در سواحل کوکچه حتی در شھر فيض آباد موجود است.
آب کوکچه در ايام آبخيزی ھا مکدر شده به صورت عادی قابل نوشيدن نمی باشد.
وجه نکو دارد .اين عوامل
به
نيز
منابع
بدخشان نه تنھا دارای منابع عظيم آب است بلکه امکانات توليد برق را از اين
ِ
مثبت در انکشاف اقتصادی بدخشان ،بخصوص در رابطه با رشد زراعت و صنعت نقش تعيين کننده دارند که به خوبی
می توانند مورد استفاده قرار گيرند .روشن است که در صورتی که از منابع آب و انرژی حرکی آن در بدخشان استفاده
صورت نگيرد ،انکشاف اجتماعی صورت نگرفته و مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و فقر و تنگدستی در آن واليت حل
نميگردند .به تأسی از ھمين واقعيت است که در آتی منابع آب بدخشان ،بالخصوص رودخانه ھای آمو به شمول رودخانۀ
پامير ،واخان و رودخانه کوکچه با معاونان آن چون آب انجمن ،رودخانه ھای وردوج و زرديو بصورت بسيار مختصر
مورد مداقه قرار می گيرند .چگونگی استفاده از اين منابع در جھت انکشاف اقتصادی بدخشان خصوصا ً در بخش
انرژی ،زراعت و آبياری در فصل ھای بعدی بررسی می گردد.

١

نقشۀ  : ١منابع آب ھای رويزمينی بدخشان در مقايسه با ساير مناطق کشور )يک(.

 ٢ـ منابع آب بدخشان :
 ١،٢ـ آب ھای رويزمينی :
چنانکه در قسمت اول اين رساله تذکار يافت بخش ھای وسيع بدخشان در ھندوکش شرقی که ادامۀ سلسله کوھھای
قراقوم می باشد ،قرار دارد .ھندوکش شرقی از رودخانۀ واخان آغاز گرديده تا کوتل انجمن و خاواک به طول ٣٦٠
کيلومتر ادامه می يابد که عرض آن از  ١٠٠کيلومتر در شمال شرق به  ٢٥کيلومتر در جنوب غرب در ناحيۀ خاواک
کاھش يافته ،اوسط ارتفاع آن  ٥٠٠٠متر است .کوتل کيليک در پامير افغانی که در حدود  ٥٠٠٠متر از سطح بحر بلند
است ،حوزۀ آبريز ھندوکش شرقی را در واليت بدخشان به سه بخش تقسيم می کند که شامل حوزه ھای آبگير رودخانه
ھای آمو ،يارقند و سند می گردند .مبدأ اين انقسام کوھستان سرکول است که حوزۀ آبريز آمو را به طرف شمال از
حوزۀ آبگير يارقند به طرف جنوب شرق جدا می سازد .بطرف جنوب غرب اين کوھستان سلسله ھای مستاق و به
طرف جنوب شرق آن سلسله ھای ھندوکش ادامه می يابد ،که آب اين حوزه به دريای سند می ريزد .بزرگترين منابع آب
بدخشان در حوزۀ آبگير آمو قرار دارد.
ٌ
در افغانستان ساالنه در اثر ريزش برف و باران حدود  ١٨٠مليارد متر مکعب آب به وجود می آيد که تقريبا نصف آن
تبخير گرديده و حدود  ٩٥مليارد متر مکعب آن منابع آبھای افغانستان را می سازد که  ٨٠در صد آن در اثر ذوب شدن
برف ھا از ھندوکش منبع می گيرند .از اين منابع  ٨٨در صد آن ،يعنی  ٨٤مليارد متر مکعب آبھای رويزمينی و ١٢
در صد آن يعنی  ١١مليارد متر مکعب آن آبھای زير زمينی را تشکيل می دھند ] .[١حوزۀ آبگير آمو که به طور عموم
شامل رودخانه ھای پامير ،پنج ،١آمو ،کوکچه ،خان آباد ،کندز و غيره می گردد )شکل  ،(١نسبت موقعيت بلند آن از
سطح بحر ،حدود  ٥٧در صد منابع آب مملکت را احتواء می کند که اين حوزه  ١٤در صد وسعت خاک افغانستان را
در بر می گيرد.

 ١قسمت بااليی رودخانۀ آمو ،از محل اتصال رودخانۀ واخان به رودخانۀ پامير تا نواحی پيوند رودخانۀ کوکچه و قزلسو يا سرخاب به آمو ،به
نام رودخانۀ "پنج" يا "پيانج" و بعد از آن به نام آمو ياد می گردد که سرحد طبيعی بين افغانستان و تاجکستان را می سازد.
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شکل يک  : ١شبکۀ طبيعی منابع آبھای رويزمينی بدخشان.

روستايی٢٠٠٩ ،

در ذيل عده ای از اين رودخانه ھا اندکی مورد بحث قرار می گيرند.
 ١،١،٢ـ رود خانۀ پامير و پنج يا حوزۀ عليای آمو :
لورد کورزون ) (Lord Curzonجغرافيا دان انگليس بلند ترين منبع آمو را که در اينجا به نام رودخانۀ پامير )شکل
 (١از آن نام برده می شود ،در مناطق يخچالی در نزديکی ھای سرحد افغانستان با چين در پامير کوچک کشف کرده
که بر اثر آن از طرف انجمن جغرافيا دانان سلطنتی انگلستان در سال  ،١٨٩٥يعنی کمی بعد از ختم جنگ تجاوزکارانۀ
دوم انگليس بر افغانستان ،مدال طال گرفت .منبع رودخانه آمو در اين حوزه به نام ھمين شخص مسما گرديده يعنی منبع
کورزون .آب پامير بعد از سر چشمه و گذر از دره ھا به جھيل زريقول )سرکول يا زرکول( ٢که در پامير بزرگ قرار
دارد و دارای  ٢٠کيلو متر طول و بين  ٢تا  ٤کيلو متر عرض است می رسد )شکل  ١و تصاوير  ١تا .(٤
پسان تر آب دره ھای متعدد که از کوھستان ھای بلند و غير قابل عبور تا ارتفاعات بيشتر از  ٦٠٠٠متر منبع می گيرند
به اين رودخانه می ريزد .قسمت زياد اين آب ھا از پامير بزرگ و مقدار کمتر آن از پامير خرد می آيد .مناطق يخچالی
و برف ھای دايمی کوھستان ھای بلند پامير ،منابع طبيعی آب ھای بدخشان در اين منطقه اند که رودخانه ھای متعددی
را خروشان می سازند که آب آنھا سر انجام به رودخانۀ پامير و پنج ريخته و به آمو می رسد .بستر رودخانۀ پنج از
ريگ ،جغل و صخره ھا تشکيل شده ،عرض آن در قسمت ھای باالتر از آبريزۀ کوکچه به  ٢٠٠تا  ٩٠٠متر و عمق آن
به  ٢تا  ٤متر می رسد .سرعت آب رودخانۀ پنج بين  ٠,٦تا  ٢متر در يک ثانيه می باشد .جناحين بستر رودخانۀ پنج
بصورت عموم ھموار و پست بوده تنھا در بعض جا ھا شخ و درشت شده و بلندی صخره ھای آن بين  ٣تا  ٣٠متر می
رسد ] . [٢سواحل رودخانۀ پنج بين  ٢تا  ٥کيلو متر عريض اند که بعضاً رود خانه ھای کوچکتری از بين آن گذشته و
سواحل را قطع می کنند .در رودخانۀ پنج در بھار بخاطر بارش ھای بھاری و در تابستان بخاطر ذوب شدن برف ھا و
يخچالھای دايمی آبخيزی صورت می گيرد .چنانکه سطح آب اين رودخانه در مقايسه با سطح اصغری جريان آب بين
 ١,٥تا  ٣متر و حد اکثر بين  ٥تا  ٧متر باال ميرود .حد اصغری آب رودخانۀ پنج از ماه ھای اکتوبر تا مارچ دوام پيدا
می کند که بعضاً در اين زمان يگان آبخيزی ھم رخ می دھد که سطح آب رود خانه را تا  ١متر باال می برد .اين
آبخيزی ھا زمانی پر خطر ميشوند که بارندگی شديد در ايامی صورت بگيرد که سطح زمين خشک باشد .در اين
صورت آب به زمين نفوذ نتوانسته و ھر چه آب از آسمان فرود آمده باشد ،بی درنگ به جريان افتيده باعث خيزش آب
و آمدن سيل می گردد که موجب خسارات جانی و مالی می شود .در سواحل رودخانۀ پنج بته ھا ،نيزار ھا و جنگلھای
 ٢يکی از صاحب منصبان اردوی انگليس در سال  ١٨٣٨در بحبوحۀ تجاوز اول انگليس در افغانستان جھيل سرکول را بنام ملکه انگليس
فکتوريا ) (Victoriaمسمی کرد .سرکول نام کوھستانی است که در قديم به نام بلورتغ ،نزاتش و توروس ياد می گرديد ] [٢و اين کول در آن
واقع گرديده.

٣

کوتاه قامت روئيده که در سالھای  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨بيشتر بر آنھا دستبرد زده شده است .رودخانۀ پنج در امتداد خود
سرانجام به آمو تبديل می شود )شکل  ١و تصاوير  ١و .(٢

تصوير  : ١دھليز واخان ،پامير کالن و پامير خرد با رودخانۀ
ھای پامير ،پنج ،آقسو و واخان و ].[٣

تصوير  : ٢رود خانۀ پنج ،کول چکان و سرکول با دره ھای
جانبی و يخچالھای دايمی .تصوير از ٢٤ ،Google Earth
اکتوبر .٢٠٠٤

چنانکه تذکر داده شد ،رودخانۀ آمو در قسمت ھای فوقانی خود يعنی از محل اتصال رودخانۀ واخان با رودخانۀ پامير تا
منطقۀ آبريز کوکچه بنام رودخانۀ پنج ياد می گردد .اين رودخانه در ھمين ناحيه بين  ١تا  ٢,٢کيلو متر عريض می
گردد .آمو يا به قول عرب جيحون ،در امتداد خود در بعضی نواحی تا  ٥کيلو متر عريض می شود .آمو رودخانۀ خارق
العاده ايست که از ارتفاعات بلند در نواحی عليای خود از کوھستانھای افغانستان و تاجکستان گذشته بعد از طی حدود
 ٣٠٠٠کيلومتر )از جمله بيشتر  ١٢٠٠کيلومتر سرحد طبيعی بين افغانستان با تاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان( و
عبور از سرزمين ھای ھموار ازبکستان و ترکمنستان در جھيل ارال می ريزد .اين رودخانه ساالنه حدود  ٢٥٠مليون
متر مکعب رسوبات را با خود می برد .در دوره ھای سرد اقليم زمين يعنی در عصر پاليستوسين که حدود  ١,٨مليون
سال دوام کرد ،آب رود خانه ھای آمو ،مرغاب )ميمنه( و ھريرود طی ھزاران سال تا بحيرۀ خزر )کسپين( می رسيدند
] .[٤چنانکه آثار جيولوجيک نشان می دھند اين روند تا تقريباً سه ھزار سال قبل ادامه داشته است .ولی ديريست که آمو
چنان از نفس افتيده که ديگر نمی تواند خودش را به بحيرۀ کسپين چه که حتی به جھيل ارال برساند .در جھان کمتر
دريايی به اين عظمت ديده شده که خود را به بحر آزاد نرساند .مگر آمو بايد بلنديھا و فرورفتگی ھای فراوان ،دشت
ھای عظيم و سوزان را طی کند و از وزش باد ھای گرم و طوفانھای دامنه دار به سالمت بگذرد تا خويش را دست کم
در آغوش جھيل ارال برساند .با آنھم رود خانۀ آمو از حوالی منطقۀ امام صاحب به بعد قابل کشتيرانی می باشد
)تصاوير  ٥و .(٦
خشک ساليھای متواتر و افزايش حرارت ھوای زمين ،باد ھای خشک و توفنده و اعمار بند ھای متعدد آب گردان در
تاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان آموی خروشنده را از نفس انداخته است .در نتيجۀ خشکساليھا صحرا ھای "قره قوم"
و "قزل قوم" وسيعتر شده و بحيرۀ ارال از سال  ١٩٧٥تا  ٢٠٠٧تا حدود  ٧٥در صد )دو( خشک گرديده است .کمبود
آب باعث کشمکش در بين کشور ھای قرغزستان ،قزاقستان تاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان روی استفاده از آبھای
آمو دريا و سردريا گرديده که پای روسيۀ فدرال و چين نيز در اين منازعه کشانيده شده است .چنانکه "ازبکستان اعالم
کرده است که تأسيس نيروگاھھای عظيم آبی و برقی در رودخانه ھای فرامرزی سبب نابودی محيط زيست در آسيای
مرکزی می گردد و با پروژۀ سد سازی و نيروگاه ھای آبی تاجکستان ابراز مخالفت کرده است" )دو( .ولی تاجکستان
ادعا دارد که در اين کشمکش چين از ازبکستان حمايت می کند ،زيرا اين کشور به نفت و گاز ضرورت دارد و
ازبکستان غنی از آنھاست .به نظر محمت سيف الدين ارول ،استاد پوھنتون قاضی در شھر انقره و متخصص در امور
آسيای مرکزی ،يکی از کانون ھای اصلی بحران آب در دنيا در آسيای ميانه است )سه( .جالب توجه است که کشور
ھای تاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان بخاطر استفاده از آب آمو که بخش قابل مالحظۀ آن از افغانستان به جريان می
افتد ،در جدل اند .در حاليکه افغانستان که طبق مقررات حقوق بين الدول در رابطه با آب آمو ،حق اوليت استفاده از آنرا
دارد ،در اين قضيه تماشاگری بيش نيست .و اين يک نمونۀ کامل از يک کشور بی صاحب است که در آن خاينان ملی
به تجاوزگران بين المللی عشوه می فروشند و ثروت ملت و منافع مملکت پامال زورمندان شده و منابع طبيعی و ملی
مورد آز ھمسايگان قرار گرفته است.

٤

تصوير  : ٣رودخانۀ پامير بعد از منبع که خط سرحد بين
افغانستان و تاجکستان را می سازد ].[٥

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

تصوير  : ٥آمو در منطقۀ جنگل توغی امام صاحب ].[٦

تصوير  : ٦آمو در نواحی قلعۀ زال کندز در موقع آبخيزی.

رودخانۀ آمو که حد اوسط ساالنۀ آب آن در منطقۀ قرقين  ٢٠٥٠متر مکعب در يک ثانيه )يک( محاسبه گرديده ،در
جريان آبخيزی ،سواحل خود را تخريب کرده بستر خود را وسيعتر می سازد و گاھی با تغيير مسير باعث به وجود
آمدن جزايری در بستر خويش شده است .مانند جزيرۀ درقد در عالقه داری درقد واليت تخار که در گذشته بخاطر تثبيت
مالکيت اين جزاير جنجال ھايی بين افغانستان از يک طرف و دولت تزاری روسی ،اتحاد شوروی سابق و تاجکستان از
جانب ديگر رخ داده است .سواحل رودخانۀ آمو تا جايی از سوى تاجکستان خالف موازين قبول شدۀ بين المللی و تفاھم
افغانستان ،تحکيم گرديده که در اثر آن شدت جريان آب به جانب افغانستان زياد شده و در نتيجه ھزاران جريب زمين
زراعتى و ده ھا منزل مسکونى از بين رفته اند .چون اوليای امور افغانستان در اين خصوص توجھی ندارند ،لذا زمين
ھای زراعتی مدام در سواحل جنوبی آمو در طول ده ھا کيلو متر ،مخصوصاً در قراء و قصبات امام صاحب ،ارچی،
ينگى قلعه و دشت قلعه از بين رفته می روند .قرار اظھارات والی جوزجان مورخ  ١٥جون  ٢٠٠٨تنھا در واليت
جوزجان بيش از  ١٢٨ھزار ھکتار زمين زراعتی از خاک کشور شامل بستر دريا گرديده است.
رود خانۀ آمو در نواحی عليای خود يعنی ساحات رود خانۀ پنج بصورت عموم از سه شاخۀ عمده تشکيل گرديده که
عبارتند از رودخانۀ پامير )تصاوير  ٣و  ،(٤رودخانۀ واخان يا آب واخان و رود خانۀ آقسو يا مرغاب که پسانتر به آمو
می ريزد .رودخانۀ مرغاب يکی از معاونان مھم آمو می باشد که از "کول چقمقتين" يا "چالپ" )تصاوير  ٧و  (٨در
قلمرو افغانستان منبع گرفته و حدود  ١٠کيلو متر سرحد افغانستان و تاجکستان را ساخته و در نزديک قزل رباط از
قلمرو افغانستان خارج گرديده به داخل تاجکستان جريان می يابد .اين رودخانه بعد از طی فاصله ای به طول ٥٠٠
کيلومتر در يک بستر مارپيچی در نواحی "برتنگ" تاجکستان و محلۀ "قلعه عمر" منطقۀ روشان بدخشان در حصۀ
"جويک شمی" به رودخانۀ آمو می ريزد .اين رودخانه مانند ساير رودخانه ھای دگر تاجکستان چون رود خانۀ وخش
يا قزلسو )در حصۀ "خرگوش خانه" به آمو می پيوندد( ،کافرنھان )کافر نھنگ ،در نزديکی "تخت قباد" به آمو می
ريزد ( و "سرخان دريا" اينجا مورد بحث قرار نمی گيرند.
ده ھا رود خانۀ خرد و بزرگ دگر از قلمرو افغانستان سر انجام به آمو می پيوندند ،مانند رودخانه ھای شيوا ،درواز،
دوراج ،راغ ،کوکچه ،خان آباد ،کندز و غيره .آب اين رود خانه ھا به نوبۀ خود از وصلت رودخانه ھای متعدد دگر

٥

ساخته می شوند مثالٌ آب راغ .راغ منطقه ايست که بين درواز و دونج قرار دارد و از  ٩درۀ بزرگ مانند تورغان ،آب
آب راغ به آمو می رسند.
رونج ،سده و غيره ساخته شده که آب ھمۀ آنھا از طريق ِ
 ٢،١،٢ـ رودخانۀ واخان يا آب واخان :
رودخانۀ واخان در يک درۀ وسيع بين کوھستانھای پامير خرد و پامير کالن قرار گرفته )تصوير  (٧و از نواحی جنوب
غربی کوتل واخجير که رودخانۀ قره تاش نيز از آنجا به جريان می افتد ،از مناطق يخچالی "شيرين ميدان" منبع می
گيرد .در ناحيۀ منبع دو سلسله کوه توسط درۀ واخجير از ھم جدا می شوند که در نزديک سرحد افغانستان و چين
ارتفاعات آنھا تا  ٦٥٠٠متر و حتی تا  ٧٠٠٠متر از سطح بحر می رسد و ذخيره ھای طبيعی آب واخان را می سازند.
کوھستان نيکوالس که قلل آن تا بيشتر از  ٦٠٠٠متر از سطح بحر ارتفاع دارند و دارای يخچالھای دايمی است ،حوزۀ
آبريز پامير بزرگ را از حوزۀ آبريز پامير خرد و رودخانۀ واخان جدا می کند .طول اين کوھستان  ١٦٠کيلو متر و
عرض آن بين  ٤٠تا  ٥٠کيلو متر می رسد که از نقطۀ اتصال رودخانۀ واخان و پامير به طرف شرق ارتفاع آن زياد
می گردد و در نواحی قزل رباط در تاجکستان فروکاست می کند .بخش شرقی کوھستان نيکوالس در افغانستان به نام
سلسله کوه واخان ياد می گردد .از کوھستان نيکوالس رودخانه ھای متعددی منجمله رودخانۀ برکوت يسی منبع می
گيرد .رودخانۀ واخان در حوزۀ عليای خويش آب دره ھای جانبی را با خود مدغم کرده در طول  ٤٥کيلو متر نخست،
بدون آنکه آب کدام رودخانۀ مھم ديگر در آن بريزد ،به سمت شمالغرب جريان می کند .در نزديکی "بزی گنبد"
)تصاوير  ٧و  (١٠رودخانۀ "بزی گنبد" که از کول چقمقتين )تصاوير  ٧و  (٨می گذرد در دشت "مرزا مراد" بدان
ملحق می گردد .رودخانه ھای متعددی منجمله دو رودخانه از منطقۀ آق جلگه در شرق ناحيۀ "بزی گنبد" به رودخانۀ
"بزی گنبد" می ريزند )تصوير  .(٧مارکوپولو کول چقمقتين ) (Chaqmartinرا به حيث آب زيبای پيروزه رنگ
توصيف کرده است .اين جھيل که به نام "گزکول" ھم ياد می گردد در  ٤٥کيلومتری جنوب شرق سرکول موقعيت دارد
و حدود  ١٣٠متر ارتفاع آن کمتر از سرکول است .طول کول چقمقتين  ١٧کيلو متر و عرض آن  ٤کيلومتر بوده و
 ٤١٠٠متر از سطح بحر ارتفاع دارد )تصاوير  ٧و .(٨

تصوير  : ٧رود خانۀ واخان ،رودخانۀ "بزی گنبد" و کول چقمقتين .آب دره ھای متعددی که از مناطق يخچالی پامير منبع می
گيرند به اين رود خانه ھا سرازير می شوند .تصوير از  ٢٤ ،Google Earthاکتوبر .٢٠٠٤

رودخانۀ "بزی گنبد" در نواحی شمال و جنوب بزی گنبد )تصوير  (١٠تا محل اتصال آن به دريای واخان )تصوير (٧
کم عمق و نسبتاً ھموار بوده و عرض آن به طرف پايين تا بيشتر از  ١,٥کيلو متر ميرسد و از اين سبب در ھمه اوقات
قابل عبور می باشد .بعد از گذر از "وادی مزيری" رودخانۀ واخان به رودخانۀ تنگ ،عميق ،سريع و پر خروشی تبديل
شده و از بين سنگالخ ھا و صخره ھا ،دره ھای تنگ وپر از سنگ از مجاورت تپه ھا می گذرد تا به دره ھايی
فراختری )تصوير  (٩می رسد .رودخانۀ واخان که پسانتر آب رودخانه ھای ديگری با آن يکجا می شوند ،سرانجام در

٦

نزديکی قريۀ "گازخان" در قسمت فوقانی قلعۀ پنچ به رود خانۀ پامير که بعد از اين محل به نام رودخانۀ پنج ياد می
گردد ،می ريزد )تصوير  .(١١چند درۀ مھم واخان که آب آنھا نيز به رودخانۀ پامير می ريزد عبارتند از  :دره ھای
پيگاش ،خاندود ،ايشمره ،قلعۀ ووست و بابا تنگی .عالوه بر اين رودخانۀ پرخو و چندين رود خانۀ ديگر از نواحی
مختلف عالقه داری ھای واخان مانند سد اشتراغ ،سد سرحد ،سد سی و پنج و سد خاندود و غيره به رودخانۀ واخان
منتھی شده سر انجام به رودخانۀ پامير می رسند.
بعد از نقطۀ اتصال رودخانۀ واخان با رودخانۀ پامير )تصوير  (١١عرض دھليز واخان بسيار کم می شود )تصوير .(١
در سواحل بااليی رودخانۀ واخان به جز درختان بيد درختان دگر ديده نمی شود .عرض رود خانۀ واخان در نواحی
کوھستانی به ندرت تا  ٢٠متر می رسد .در اين منطقه فقط يک راه رفت و آمد وجود دارد که به سمت راست رودخانۀ
واخان و بلند تر از سطح آن ادامه می يابد.

تصوير  : ٨کول چقمقتين در پامير خرد.[٥] ٢٠٠٥ ،

تصوير  : ٩رودخانۀ واخان در پای کوتل بروغيل ].[٨

تصوير  : ١٠محل و رودخانۀ "بزی گنبد" در شمال محل تصوير  : ١١محل اتصال رودخانۀ واخان )پيش منظر( با پامير
)پس منظر( .بستر دره بعد از اين ناحيه تنگ شده می رود ].[٣
اتصال با رودخانۀ واخان .تابستان .[٧] ٢٠٠٤

 ٣،١،٢ـ رودخانۀ کوکچه و معاونان آن :
بخش قابل مالحظۀ آب بدخشان به رودخانۀ کوکچه می ريزد که عمده ترين رودخانۀ بدخشان و يکی از معاونان
رودخانۀ آموست .اين رودخانه که حدود  ٤٠٠کيلو متر طول دارد از قسمت ھای مرکزی ھندوکش در نواحی جنوبی
بدخشان از بين کوتل ھای پغار و پشال سرچشمه گرفته ،ابتداء به سمت شمال به جريان می افتد .در منطقۀ کوتل انجمن
خط السير کوکچه آھسته آھسته به سمت شمالشرق و شرق تغيير خورده آب دره ھای متعددی از جمله رودخانۀ انجمن و
منجان به آن اضافه می گردد )شکل  .(١درۀ انجمن در غرب درۀ منجان در فاصلۀ  ٢٠کيلو متری منطقۀ سر سنگ
آغاز يافته و رو به طرف جنوب شرق تا حوالی کوتل انجمن که درۀ انجمن را از درۀ پنجشير جدا می کند ،می رسد.
رودخانۀ انجمن از نزديکی ھای کوتل آن از حوض بزرگ انجمن از نواحی بلند اين دره منبع می گيرد .در اين منطقه
سه آب ايستاده به رنگ ھای الجوردين و اعماق مختلف در طبيعت زيبای آن منطقه خودنمايی می کنند که آب آنھا به
کوکچه می ريزد .عالوه بر رودخانه ھای انجمن و کران و منجان ،کوکچه معاونان متعددی دارد که اکثری آنھا از بلندی
ھای پر برف و مناطق يخچالی منشأ می گيرند .مانند آب دره ھای يمگان ،وردوج و سرغيالن که در منطقۀ بھارک در
حدود  ٢٥کيلو متری جنوب شرق فيض آباد به کوکچه متصل می شوند )تصوير  ،٤بخش اول رساله( .سر چشمۀ

٧

رودخانۀ وردوج در جھيل "دوفرين" در پای کوتل "دو راه" موقعيت دارد که آب دره ھای متعددی مثل آب دره ھای
زيباک و زخان نيز بدان می ريزد .رودخانۀ زرديو )تصوير  (١٢از درۀ تنگ و پر ھيبت سنگلچ از ارتفاعات بيشتر از
 ٥٠٠٠متر و از نواحی يخچالی سرازير می شود و به درۀ سرغيالن و زرديو سر به سنگ می سايد .در ناحيۀ ارکو در
 ٢٢کيلو متری جنوبغرب فيض آباد آب درۀ ارکو نيز به کوکچه متصل می گردد .رود خانه ھای متعدد ديگر تا دھانۀ
کوکچه بدان منتھی می شوند .بستر معاونان کوکچه به دليل کوھستانی بودن مناطق ،تنگ بوده بين  ٥تا  ١٥متر نوسان
می کنند و عمق آب اين رودخانه ھا کم است .الکن رودخانۀ زرديو که از درۀ سرغيالن می گذرد تا  ٥٠متر عريض
می گردد و عمق آب آن تا  ١متر ميرسد .بستر اين رودخانه ھا سنگالخی و صخره ئی بوده و جناحين آنھا بلند ،شخ و
درشت است )تصوير  .(١٢اين رود خانه ھا در فاصلۀ زمانی بين مارچ و سپتمبر به مستی افتيده و سطح آب آنھا در
مقايسه با سطح اصغری آبی که در زمستانھا رونما می گردد ١ ،تا  ٢متر باال می پرد که در نتيجه سطح آب دريای
کوکچه را  ٢تا  ٤متر باال می برند .معاونان دريای کوکچه گاھگاھی در فاصله زمانی بين ماه ھای نومبر تا مارچ
آبخيزی می داشته باشند.
عرض کوکچه در نواحی عليا و وسطی به طور اوسط بين  ١٥تا  ١١٠متر در نوسان بوده ،نشيب آن در مجموع تند و
عمق آب آن بصورت عموم بين  ١تا  ٢متر می باشد .در مناطقی که سرکوب رودخانه شديد است ،متناسب به آن سرعت
جريان آب زياد و بستر آن عميقتر شده و از عرض آن کاسته می شود .الکن در مناطقی که نشيب رودخانه کاھش می
يابد عرض بستر آن زياد گرديده و سرعت جريان آب بطی می شود )تصاوير  ١٢تا .(١٥

تصوير  : ١٣رودخانۀ کوکچه در بستر تنگ و عميق بين
کشم و فيض آباد .تصوير از نگارنده ،تابستان .٢٠٠٥

تصوير  : ١٢رودخانۀ زرديو با جناحين شخ ،سرکوب زياد و
سرعت تند جريان که باعث تخريب سواحل خود می گردد ].[٨

آمو

کوکچه
تصوير  : ١٥کوکچه در نواحی دھانه در منطقۀ "آی خام" در
شمال خواجۀ غار واليت تخار .تصوير از ،Google Earth
 ٢٤اکتوبر .٢٠٠٤

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

در کوھھای باالتر از منطقۀ خواجه غار بستر کوکچه که سنگالخی و صخره ئيست به  ٢٠تا  ٤٠متر تقليل می يابد ،در
حاليکه جناحين آن بين  ١٠تا  ٥٠متر ارتفاع پيدا کرده و نشيب شان شديد می شود .رود خانه کوکچه بعد از گذر از
نواحی خواجه غار به شاخه ھای متعددی که عرض شان بين  ٢٠تا  ١٠٠متر و عمق شان تا يک متر و حجم آب شان تا
 ٢متر مکعب در يک ثانيه می رسد ،پارچه شده و بستر کوکچه در مجموع تا يک کيلو متر عريض می گردد )تصور
٨

 .(١٥در نواحی سفلی بعض جا ھا آب اين رودخانه در اثر پارچه شدن باعث بوجود آمدن جزيره گک ھای کوچکی می
گردد .بستر رودخانه در اينجا از ريگ و جغلۀ ميده دانه تشکيل يافته و بلندی جناحين آن کم شده و ھموار می شود.
کانال ھائی که در اينجا به ھدف آبياری از کوکچه منبع می گيرند بين  ٥تا  ٢٠متر عريض بوده و تا  ٥متر عميق اند.
قبل از آنکه رودخانۀ کوکچه به آمو بريزد ،آب رودخانۀ ارچی به کوکچه منتھی می شود .ظرفيت رودخانۀ کوکچه در
منطقۀ خواجۀ غار تا  ٥٧٣٨متر مکعب آب در يک ثانيه اندازه شده است.
در خصوص استفاده از آب ھای بدخشان ،بالخصوص نيروی سرشار حرکی که از اين آبھا نشأت می کند در بخش ھای
منابع انرژی صحبت می شود .در مورد اھميت اين آبھا در سکتور زراعت و آبياری در فصول بعد از آن بحث صورت
می گيرد.

 : ٢،٢آب ھای زيرزمينی :
چون در مورد آبھای زير زمينی بدخشان تحقيقاتی صورت نگرفته ،لذا اوضاع و احوال اين ثروت ھای زير زمينی به
صورت دقيق معلوم نيست .با آن ھم تجارب نشان داده اند که آبھای زيرزمينی در بين دره ھا و حوزه ھای فرو افتاده در
اعماق بين  ٢تا  ١٠متر ودر مناطق پائينی دامنه ھای کوھستانھا بين  ١٠تا  ١٥متر قرار دارند ،که اين آبھا در پای
ھمين دامنه ھا از طريق چشمه سار ھا سر به برون می زنند ] .[٩تا جائی که از اوضاع جيولوجيک بدخشان معلوم
ميشود  ،دره ھا" ،ساختار ھای کاسه مانند" )مثل مناطق بھارک ،فيض آباد( و مناطق ھموار دارای طبقات آبگير به ھم
پيوسته می باشند .از جانب دگر بخاطر وفرت آبھای رويزمينی و ساختار ھای جيولوجيک امکانات تغذيۀ آبھای
زيرمينی توسط آبھای رويزمينی به نوع احسن وجود دارد .نگارنده اميدوار است که در نتيجۀ تحقيقاتی که در آينده بايد
صورت بگيرد ،منابع آبھای زير زمينی بدخشان تثبيت و در خدمت باشندگان آن واليت قرار گيرند.
در فصل بعدی اين رساله منابع انرژی تجديد پذير بدخشان مانند انرژی حرکی آب ،باد ،انرژی آفتاب و زمين مورد
بحث قرار گرفته ،آنگاه در بارۀ امکانات استفاده از انرژی فوسيل چون نفت ،گاز ،ذغال سنگ و يورانيم صحبت
ميشود.
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اعتذار و سپاس :
نسبت گرفتاريھای پيھم که تحرير اين بخش را به تعويق انداخت ،از خوانندگان ارجمند پوزش می طلبم .عالوه بر اين از
وطندار ارجمندم آقای "ظفری" که طی مقاله ای اينجانب را تشويق نموده و ضمنا ً طول دقيق دھليز واخان را ارائه کرده
اند ،تشکر می نمايم .آرزومندم که ايشان به نقد خويش ادامه داده ،مرا بيشتر خشنود گردانند .و اما از خواھش شان در
مورد تحرير فصلی در خصوص مالداری بدخشان به نسبت نبودن دانش و تجربه معذرت خواسته ،اين مسؤوليت را به
عھدۀ آنانی می گذارم که نظر شان صائب است .برای آنکه صدای جناب "ظفری" بی جواب نمانده باشد ،فصلی جداگانه
در مورد طبيعت زيبا و دلکش پامير و احوال زار باشندگان آن سرزمين فراموش شدۀ کشور خواھم نوشت .بدينوسيله از
تفاھم آقای "ظفری" اظھار سپاس کرده برای جناب شان عمری چون آمو و ھمتی چون پامير تمنا می نمايم.
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