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ی
معرف یک اثر علیم راجع به اقلیم افغانستان

دوست و همکار من آقای ر
ر
زیست و اکولوژی
داکت داود رفیق پور از سالهای متمادی مرصوف تحقیقات رپتامون تنوع
در افغانستان بوده و یک رسی کتابهائ را در همکاری با متخصصان اروپائ در این مورد نوشته اند .عده ای ازین
ز
کتابها در وبسایت افغان – جرمن آنالین ر ز
معرف گردیده.
نت به عالقهمندان
ً
بی الملیل ساالنۀ مؤسسۀ ملل متحد راجع به تغیتات اقلیم که در شهر گالسکو با ر
اختا در کنفرانس ر ز
اشتاک
ر
ر
تغیتات اقلیم در محراق جر و بحثها قرار داشت و
رهتان کشور های جهان دایر گردید ،موضوع ر
 200نفر از ر
ر
توافقائ ر ز
نت در زمینه صورت گرفت.
ی
ی
ً
آقای رفیق پور قبال کار دپلوم خویش را در مورد چگونگ بارندگ و اقلیم افغانستان تحت عنوان "تجزیه و
تحلیل ریزش بارانها در افغانستان – تالش برای تقسیمبندی مناطق مختلف اقلییم کشور" در سال 1979
میالدی در انستیتوت جغرافیای دانشگاه بن در آلمان نوشته و آنرا نسبت اهمیت موضوع اکنون به دست ر
نش
گتد و
سپاریده اند .اهمیت موضوع یگ در اینست که این اثر یم تواند به صورت مقایسوی مورد استفاده قرار ر
ی
تغیت کرده و بارندگ به کدام پیمانه کاهش یافته و
اخت تا کدام اندازه ر
نشان دهد که اقلیم افغانستان یط  40سال ر
ی
شدت و دوام خشکسالیها چطور بوده اند .این خشکسالیها که قلت مواد اولیه و گرسنگ را در قبال دارند ،باعث
ز
انسائ و طبییع یم گردند .اهمیت دوم قضیه در اینست که با در نظرداشت
دگرگونیهای اجتمایع و فاجعه های
اخت ثبت گردیده اند ،یم توان روند و
ارقام اقلییم که در این اثر رؤیت داده شده و ارقام اقلییم که در سالهای ر
تغیتات اقلییم را بیان و پیش ز
بیت کرد .این موضوع از اهمیت بسیار برخوردار است ،زیرا با اقدامات مؤثر
رسعت ر
ی
ر
ر
یم توان شدت و دوام ر ز
چنی فاجعه های طبییع را که جامعه را به گرسنگ یم کشاند ،مالیمت و کوتاهت کرد .این
ر
ر
کار علیم که به عنوان ر ز
اولی کار تحقیقائ یک محصل سمست ششم پوهنتون بر مبنای ارقام اقلییم از استیشنهای
ی
ی
هواشنایس افغانستان رپتامون چگونگ بارندگ در این کشور صورت گرفته ،به ر ز
یقی کمبودهائ دارد .با وصف آنهم
ی
ٔ
در این کار تالش به خرج داده شده تا افغانستان بر مبنای رژیمهای بارندگ نوایح مختلفه آن به مناطق متمایز
اقلییم تقسیمبندی گردد.
ٔ
در فصل اول این اثر بر مبنای تجزیه و تحلیل فیصدی تواتر بارندگیهای ماهانه استیشنهای هواشنایس
ی
افغانستان ،مناطق مختلف کشور با رژیمهای مشخص بارندگ تشخیص یم گردند و در نتیجه کشور ما به هفت
ٔ
منطقه مختلف اقلییم تقسیمبندی شده .در فصل بعدی فیصدی تواتر بارانهای ماهانه نظر به فصلهای سال
ٔ
ارزیائ شده و امتحان یم شود که مناطق تقسیمبندی شده بر پایه فیصدی تواتر بارانهای ماهانه در طول سال
ر
ر
خصوصیائ را از خود نشان یم دهند .پس از کاربرد متودهای مختلف احصائیوی در فصلهای بعدی جهت
چه
ی
تثبیت ویژگیهای مناطق اقلییم تقسیمبندی شده ،در پایان به کمک تجزیه و تحلیل فیصدی تواتر ارقام بارندگ
روزانه برای چند استیشن هواشنایس انتخا رئ ،صحت تقسیمبندی مناطق اقلییم مختلفه که بر اساس ارقام
ی
دقیقت و به مقیاس بزر ر
ر
ارزیائ ها بدست
نتائج که از این
بارندگ ماهانه صورت گرفته،
گت مورد امتحان قرارگرفته .ر
ر
ر
ارزیائ فیصدی تواتر بارندگیهای ماهانه را تصدیق
درست تقسیمات مناطق اقلییم افغانستان بر مبنای
یم آیند،
ر
یم کند.
ی
امید یم رود که این کار علیم که باالی تجزیه و تحلیل کیم ارقام استیشنهای هواشنایس افغانستان استوار
اولی بار به ر
رز
است و برای ر ز
محققی در داخل و خارج افغانستان مفید واقع شود .با
ستده یم شود ،برای
نش ر
استفاده از این اثر علیم امکانات ر
بهتی برای استفادههای دوراندیشانه و آینده نگر از اوضاع طبییع افغانستان
میش یم گردد که در جهت ر
ترف و تکامل این کشور مدد یم رساند.
ر
تحقیقائ است که با استفاده از متودهای متداول احصائیه
نگارنده به این باور است که این کار دپلوم یک کار
ی
اولیز
ئ ،افغانستان را بر اساس ارقام بارندگ نوایح مختلف طبییع آن به مناطق اقلییم تقسیمبندی و آنرا برای ر
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بار نقشه برداری نموده است.

ٔ
ٔ
مجموعه بارانهای ماهانه.
نقشه تقسیمات مناطق اقلییم افغانستان بر مبنای تجزیه وتحلیل تواتر تقسیمات
(جزئیات در رساله دیده شود)
ر
در این رساله برای ر ز
مدیتانه
غرئ را که از مناطق
اولی بار خط ر
ست جبهات سایکلونیک از سیستم بادهای ر
ر
تحقیقائ که با ر ز
رز
عی
گذشی از فراز خاورمیانه به افغانستان یم رسند ،از طریق مقایسه با
نشأت یم نمایند و پس از
ز
عی زون اقلییم قرار دارد ،صورت گرفته ،تعقیب یم شود.
متودها در ترکیه منحیث کشوری که مثل افغانستان در ر
ً
ٔ
ست این جبهات در نقطه آخری این سیستم سایکلونیک قرار دارد ،بناا مقدار
چون افغانستان در امتداد خط ر
ر
ز
زمستائ در این کشورکم است .از جانب دیگر در این کار علیم نشان داده شده که مناطق ررسف افغانستان
بارانهای
ز
تأثت بقایای جبهات مونسوئ حارهئ هندوستان قرار دارد .این جبهات در این منطقه در تابستان یک مقدار
تحت ر
ز
ز
ز
ز
ر
درهمآمتی بارانهای سایکلونیک زمستائ و بارانهای مونسوئ (موسیم) تابستائ رسایط
بارانها را با خود یم آورد .از
ر
برای نشو و نمای جنگلهای نوع هیمالیائ با درختهای کاج ( )Cedrus deodaraو جلغوزه ()Pinus gerardiana
همی نوار کم عرض از نورستان ایل خوست و جدران ر
مهیا یم گردد که فقط در ر ز
گستده اند و از سالیان متمادی
متأسفانه تحت حمالت شدید جنگلزدائ قرار دارند.
ٔ
امیدوارم که ر
گتد.
نش این اثر از طریق آنالین بتواند در خدمت جامعه علیم داخل و خارج افغانستان قرار ر
ر
بیشت ،صحتمندی و عافیت آرزو یم نماید.
نگارنده برای آقای رفیق پور ،این دانشمند پرکار مملکت ،موفقیتهای
عالقه مندان یم توانند فایل  PDFاین اثر را از سایت ریشج آقای رفیق پور داونلود نمایند:
https://www.researchgate.net/publication/356344537_Precipitation_Analysis_in_Afghanistan
The_Attempt_of_a_Regional_Climate-eographic_Classification_of_the_Country_Diploma_Thesis_1979
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