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 10/0۶/۲0۲0      لیکوال: عبدالرشید نایل د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی

 

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 یمه برخهود

 

 د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ
 

ې په سوېلي یپه افغانستان کې د ورښتونو کلنۍ کچه متفاوته ده، چې تر ټولو ډېره یې په شمال ختیزو سیمو کې او کمه 
مترو ملي 300تر  100سیمو کې، په وچو او دښتو لرونکو برخو کې ده. په سوېل کې د ورښت کچه هر کال له 

متره میلي 77مترو پورې تخمینېږي. اوسط کلنۍ کچه یې ملي 400تر  ۲00پورې رسېږي او په لوېدیزو سیمو کې له 
ې ده او د ټول افغانستان په کچه بیا هر کال د ورښت کچه متره په سالنګ کې تخمین شوملي 1170په زرنج کې او 

ملیون متر مکعب ورښت په پایله  1۶5000په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې د  1متره اټکل شوې ده.ملي ۲85
تر  ۲۲80ملیون متر مکعب د ځمکې پر مخ بهېدونکې اوبه تولیدېږي، چې في نفر کچه یې په کال کې  57000کې 

 ۲ر مکعب پورې تخمین شوې ده.مت ۲775
ملیارد متر مکعب  57میلیارد متر مکعبه اټکل شوې دي، چې  75په نورمالو کلونو کې د افغانستان ټولې کلنۍ اوبه 

ملیارده متر مکعب یې د ځمکې الندې سرچینو اوبه دي. داسې تخمینونه شته دي، چې  18یې د ځمکې د سطحې او 
ملیارد متر مکعب یې ګاونډیو هېوادونو ته ځي او افغانستان په ټولیز ډول له خپلو  40د افغانستان له ګډو اوبو څخه 

ملیارد متر مکعب( یې خپله مصرفوي او  ۲0سلنه ) ۲5ټولو سطحي او تر ځمکې الندې اوبو څخه یوازې شاوخوا 
رت چارواکو د معلوماتو که څه هم، د اوبو او انرژۍ وزا 3(.۲-سلنه یې ګاونډیو هېوادونو ته بهېږي )جدول 75پاتې 

سلنه  70سلنه یې خپله کاروي او پاتې  30ملیارد متر مکعب اوبو څخه یوازې  75له مخې، افغانستان له خپلو ټولو 
 4ګاونډیو هېوادونو ته ځي.

 دوړ کمه کړې ده. د افغان چارواکو په وینا، د افغانستان د وروستیو کلونو وچکالیو د افغانستان د اوبو کچه هم پام
 49ملیارد متر مکعب سطحي اوبو کچه، اوس  57سلنه کمې شوې دي او د ټولو  14پنځو حوزو اوبه په ټولیز ډول 

د وروستیو کلونو د وچکالیو له کبله، په ډېرو سیمو کې د ورښتونو کچه  5ملیارد متر مکعب ته راښکته شوې ده.
په افغانستان کې د  6کډوالیو ته هم اړ شوي دي.سلنه راکمه شوې ده او له کبله یې زیات شمېر خلک  ۶0شاوخوا 

، ځایه مصرف او کمزوری مدیریتاوبو کمښت بېالبېل الملونه لري. د نفوس زیاتوالی، د اوبو د سرچینو ناسم او بې
تر ځمکې الندې اوبو کمېدل او ککړوالی او اقلیمي بدلونونه یې مهم الملونه دي. دا فشار تر ټولو ډېر د کابل سیند په 

                                                           
1 Journal of Afghanistan Water Studies, Volume 1, Issue 1, 2017, Water Resources and Hydropower Energy for 
a Long-Run Sustainability, Page 124. 
2 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page  1. 
3 Karim Popal. Water resources management in Afghanistan. Payam-aftab. 30 Nov 2011, see online: 
http://bit.ly/WrminAF  
4 Ministry of Energy and Power, quoted in Afghanistan’s Water Resources in Need of sound Management, 
Nabila Horakhsh, Daily 8AM, 20 Aug 2014, see online: 
https://8am.af/x8am/1393/05/29/environment-afghanistan-water/  
5 The water of five river basins of Afghanistan has dropped 14% in Dari, 25 March 2018, see the link bellow: 
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/33841-2018-03-25-11-11-05  
6 Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online: 
https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-
ambassador  
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ملیونه نفوس د دې  8سلنه یا  35حوزه کې احساسېږي، چې کابل ښار ته اوبه ورکوي او په ټولیز ډول د افغانستان 

ملیونه یې یوازې په کابل ښار کې ژوند کوي او داسې اټکلونه شته دي، چې  4.5حوزې اوبه کاروي. د دغې کچې 
ګه کابل ښار د نفوس له پلوه د نړۍ پنځم پراخېدونکی ملیونه ته ورسېږي. په دې تو 8کال پورې  ۲050دا شمېر به تر 

 7ښار او د اوبو له پلوه تر ټولو ډېر فشار لرونکی ښار دی.
متره ښکته تللې دي، چې په ځینو سیمو کې  15د ځینو څېړنو له مخې، یوازې د پالزمېنې اوبه په تېرو لسو کالو کې 

متره  30ابل ښار په لوېدیځ کې په یوه مشخص مورد کې، یو مترونو پورې هم رسېږي. د ک 40یې بیا دا کچه ان تر 
کال کې بیا په همغه ځای کې  ۲018ژور څاه، کابو اته کاله وړاندې اوبه لرلې او وروسته وچ شوی؛ خو اوس په 

 8متره توپیر لري. 40متره ژور څاه یو ځل بیا وچ شوی، چې له اته کاله وړاندې سره  70
ترې راټوکېدونکې ستونزې داسې مهال دي، چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اوبو د کچې ټیټوالی او 

سلنه دی، چې دا  ۲8.7( له مخې، په بېرونیو سرچینو پورې د افغانستان د اوبو د تړاو نسبت ۲014د معلوماتو )
، چې په پراخه کچه د اوبو سلنه دی او افغانستان له هغو هېوادونو دی 77.7نسبت د بېلګې په توګه په پاکستان کې 

د دې ترڅنګ، افغانستان د سطحي اوبو د زېرمه کولو ښه پوتنشیل لري؛ خو له بده مرغه د اوږدو  9سرچینې لري.
ثباتیو له کبله دا مهال د اوبو د ذخیره کولو ډېره کمه وړتیا لري او په دې برخه کې د اوبو د زېرمه کولو جګړو او بې

ته اړتیا لري او ترڅنګ یې له پرمختللې ټکنالوژۍ په ګټې اخیستنې سره د سترو زېرمو  لومړنۍ تګالرې بیارغونې
د رامنځته کولو او سترو او پرمختللو ذخیروي بندونو د پراختیا جدي اړتیا لیدل کېږي. له نورو هېوادونو سره د 

 افغانستان د اوبو د زېرمه کولو د وړتیا پرتلنه په الندې جدول کې وګورئ.
 

 : د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه1-جدول
 UNDP (۲011)ماخذ: 
 ليارد متر مکعب(: د افغانستان د ټولو اوبو تخميني انډول )م2-جدول

خوا یې د افغانستان له د اوبو د سرچینې وړتیا د اوبو سرچینه
 کارونه

د اوبو ناکارول شوې 
 سرچینې

 40 17 57 د ځمکې د سطحې اوبه

 15 3 18 تر ځمکې الندې اوبه

 55 ۲0 75 ټولې

 (2004ماخذ: د افغانستان د اوبو اطلس )
 د افغانستان د اوبو حوزې

فرعي حوزې )مرستندوی سیندونه( لري. پینځه سترې حوزې یې آمو  3۶و پنځه سترې حوزې او افغانستان د اوب
مرغاب سیند، هلمند سیند، کابل سیند او د کابل په شمال کې بهېدونکي سیندونه دي، چې د شمال حوزه -سیند، هریرود
 10هم بلل کېږي.

 

 د آمو سيند حوزه:
 ۲۲7800آمو سیند د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او شاوخوا -ه. پنجآمو حوزه د ارال بحیرې د سترې حوزې څانګه د

کیلومتره مربع سیمه تر پوښښ الندې لري. دا سیند دوې اساسي شاخې لري. شمالي هغه یې د پامیر سیند دی، چې د 

                                                           
7 Reliefweb, Blue Gold: The quest for household water in Kabul city, 30 Aug 2018, see online: 
https://reliefweb.int/report/afghanistan/blue-gold-quest-household-water-kabul-city  

 .2018ړۍ د کابل له یوه ښاري سره د ليکوال مرکه. د سپټمبر لوم 8
9 Duran Research & Analysis. (2015) Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Page 1. 
10 Journal of Water Studies, Afghanistan Transboundary Waters: Perspectives on International Law and 
Development, Page 127. 

 د اوبو د زېرمه کولو وړتیا )متر مکعب( في نفر هېواد/سیمه

 ۶000 د امریکا متحده ایاالت

 ۲۲00 چین

 9۶3 نړۍ

 379 ایران

 353 اسیا

 150 پاکستان

 140 افغانستان
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وېلي ستاجکستان ترمنځ مشترک دی. او  پامیر غرونو له لوړې څوکې )زورکول( څخه سرچینه اخلي او د افغانستان
شاخه یې واخان سیند دی، چې له چقمقتین جهیل څخه سرچینه اخلي. دا دواړه سیندونه د قلعه پنج په لوېدیځ کې سره 
یو ځای کېږي او د پنج په نوم سیند جوړوي او تر علي خانوم پورې غځېږي. له کوکچې سیند سره له یو ځای کېدو 

آب څخه له تېرېدو وروسته په ازبکستان کې ارال او له خم وروسته آمو سیند جوړوي؛ شمال ختیځ لوري ته بهېږي
 11بحیرې ته تویېږي.

آمو حوزه د مساحت، کلنیو اوبو اوسط مقدار، په دې حوزه کې مېشت نفوس او په کرنیز سکتور کې یې د ونډې له 
 14و د ټولو حوز پلوه د افغانستان له پنځو سترو اوبیزو حوزو شمېرل کېږي. دغې حوزې په افغانستان کې د اوبو

سلنه نفوس تر دې حوزې الندې راځي او په هېواد کې د ټولې  14سلنه سیمه اشغال کړې ده. همدا راز د افغانستان 
ملیارد متر مکعب تخمین  ۲۲سلنه یې له دې حوزې خړوبېږي. د دغې حوزې د اوبو کلنۍ کچه  ۲3کرنیزې ځمکې 

 1۲شوې ده.
ملي متره ده، چې د افغانستان د  33۶حوزې په دښتو کې د ورښتونو کلنۍ کچه آمو سیند -د تخمینونو له مخې، د پنج

کیلومتره مربع ده،  90۶93اوبو د نورو حوزو له کچې زیاته ده. په افغانستان کې د آمو حوزې د اوبو اخیستلو سیمه 
دغې حوزې ته  سلنه اوبه ترې ترالسه کېږي او له تاجکستان وروسته دویم هېواد دی چې ۲7چې د ټولې حوزې 
 13ډېرې اوبه ورکوي.

 1۲50کیلومترو ته رسېږي.  ۲540دغه راز، دا سیند په سیمه کې تر ټولو اوږد سیند هم دی، چې ټول اوږدوالی یې 
کیلومتره یې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان په پوله کې بهېږي او په ارال بحیره کې پای ته 

ملیارد متر مکعب اوبه  49.۶ملیارد متر مکعب اوبه ازبکستان ته بهېږي،  5.1ول یې هر کال په اوسط ډ 14رسېږي.
ملیارد متر مکعب اوبه یې هم ترکمنستان ته بهېږي. کافرنهان، وخش او نور سیندونه یې  1.5یې تاجکستان ته او 

 15کوکچه مهم مرستیاالن سیندونه دي.مهم مرستیاالن بلل کېږي؛ خو د افغانستان په خاوره کې دننه یې پنج، کندز او 
 

 د کابل سيند حوزه:
کابل سیند د افغانستان یوازېنی هغه سیند دی، چې د اوبو د یوې سترې حوزې )د سند یا اېندوس سیند( شاخه ده او د 

پای  ههند تر اقیانوس پورې رسېږي. دا سیند د افغانستان په شمال ختیځ کې له لوېدیځ څخه ختیځ لوري ته بهېږي او پ
کیلومتره یې په  5۶0کیلومتره دی، چې  700کې د پاکستان له سند سیند سره یوځای کېږي. ټول اوږدوالی یې 

کیلومتره مربع  7۶908افغانستان کې بهېږي او پاتې د پاکستان په خاوره کې بهېږي. دا حوزه په افغانستان کې له 
و د مساحت له پلوه، له هلمند او آمو سیندونو وروسته د سلنه برخې څخه اوبه اخلي ا 1۲ځمکې یا د ټول مساحت له 

 هېواد دریمه ستره اوبیزه حوزه بلل کېږي. 
سلنه نفوس( ژوند کوي او له همدې کبله د تر ټولو ډېر  37ملیونه تنه )د افغانستان  11.۶په دې حوزه کې شاوخوا 

وزه ده، په هر کیلومتر مربع کې د نفوس نفوس لرونکې حوزه ده؛ ځکه د شمال په حوزه کې چې دویمه پرنفوسه ح
تنو ته رسېږي او دا چاره د کابل ښار او دغې حوزې د اوو  93تنه دی؛ خو په دې حوزه کې بیا دا کچه  39تراکم 

 16نورو والیتونو د شاملېدو له کبله ده.
ي سیمه تېرېږي. په بګرام منځ کې کابل سیند د پغمان د اوونۍ درې له لوېدیزې برخې سرچینه اخلي او د کابل ښار په

کې له لوګر سیند سره، په نغلو کې له پنجشېر سیند سره، د قرغیو په سوېل کې له الینګار سیند سره او په کامه کې له 
ملیارد متر مکعب تخمین شوې او د هېواد  ۲0.7۶کونړ سیند سره یو ځای کېږي. د دغې حوزې د اوبو کلنۍ کچه 

  17وبېږي.سلنه کرنیزه خاوره ترې خړ ۲0
ن کې علینګار او کونړ سیندونه، په افغانستا-کابل سیند له خپلو نورو شاخو سره، لکه لوګر، پنجشېر، غوربند، لغمان

سلنه تشکیلوي او دا چې ملیونونه افغانان له دغو سرچینو څخه د څښلو، روغتیا  ۲۶د شته اوبو د سرچینو شاوخوا 

                                                           
مليونه تنه  100ر مربع ده، چې د افغانستان په ګډون په شپږو هېوادونو کې مليون کيلومت  1.7ارال بحيره  11

سلنه يې يوازې په افغانستان او ترکمنستان کې ژوند کوي. داسې  64نفوس تر پوښښ الندې لري؛ خو نژدې 

 مليون تنو ته لوړ شي. 120کال پورې به د دې حوزې نفوس  2025انګېرل کېږي، چې تر 
12 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page 3, 4.  
13 A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Published by Duran Research & 
Analysis, Oct 2017, Page 14-16.  
14 Ibid p 16. 
15 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page  4 
16 A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Published by Duran Research & 
Analysis, Oct 2017, Page 15-16. 
17 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Page  6-8. 
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وړ اهمیت لري. د دې حوزې مهمې سیمې، کابل ښار، ره ګټه اخلي، پامساتنې، کرنې، د برېښنا تولید او صنعت لپا
 آباد، چاریکار، پل علم، مهترالم او اسعدآباد دي.جالل

میلي متره وه؛  330کلونو کې تحلیل شوې وه،  1977-1957په دې حوزه کې د ورښت کلنۍ اوسط کچه، چې په 
وي او په اوړي کې بیا ډېره ګرمه وي او د ورښتونو  خو دا حوزه په ژمي کې د یخې هوا او ډېر ورښت لرونکې

 18کچه پکې کمه وي. په اوړي کې د دغې حوزې اوبه د واورو له وېلې کېدو څخه السته راځي.
 

 د هلمند سيند حوزه:
کیلومترو ته رسېږي او د افغانستان په سوېل  1150هلمند سیند د افغانستان ستر او اوږد سیند دی، چې اوږدوالی یې 

سلنه  31سلنه سیمه په دې حوزه کې راځي، د هېواد  41د افغانستان د اوبو د ټولو حوزو  19دیځ کې بهېږي.لوې
سلنه برخه جوړوي.  10سلنه نفوس تر پوښښ الندې لري او د افغانستان د اوبو د ټولو سرچینو  ۲8کرنیزه ځمکه او 

ملیارد متر  9.30و په تخمیني ډول هر کال کیلومتره مربع ته رسېږي ا ۲۶۲341د اوبو اخیستلو ټوله ساحه یې 
  ۲0مکعب اوبه پکې بهېږي، چې په پراخه کچه د اوبو لګونې او برېښنا د تولید وړتیا لري.

 ۲1متره لوړوالي سرچینه اخلي 4400د هلمند سیند د کابل په لوېدیځ کې د بابا غرونو د سوېلي برخې له شېلو څخه په 
بهېږي. د میدان وردګو والیت له لوېدیزې پولې څخه له تېرېدو وروسته د بامیانو او او له ختیځ څخه د لوېدیځ په لور 

اروزګان سوېلي برخو ته ننوځي. د دغه سیند یوه شېله له اوونۍ درې څخه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې راوتلې 
سیمې  د بندونو د جوړېدو مناسبې ده. د کجکي بند له تېرېدو وروسته نور هم پراخېږي او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو

ایران پولې ته رسېږي. د پولې په اوږدو کې -لري. په کمال خان سیمه کې د شمال لور ته مسیر بدلوي او افغانستان
په دوو برخو وېشل کېږي. د سیستان شاخه یې کیڼ لوري ته ځي او ایران ته ننوځي او د نادعلي شاخه یې ښي لوري 

 ۲۲ره لوېدیزه پوله جوړوي.ته اوړي او له ایران س
ارغنداب سیند یې تر ټولو مهم مرستیال سیند دی. نور مرستیال سیندونه یې هم ترنک، ادرسکن، ارغستان، فراه رود، 

زره کیلومتره  140هلمند، سردې او غزني سیندونه دي، چې په ټول سوېل لوېدیځ کې شاوخوا -خاشرود، سیستان
 97غانستان او ایران کې پراخې ځمکې خړوبوي، چې په افغانستان کې یې د هلمند سیند په اف ۲3سیمې خړوبوي.

  ۲4سلنه په کرنیز سکتور کې لګول کېږي. 80سلنه اوبه په کرنیز سکتور کې او په ایران کې یې 
 

 مرغاب سيند حوزه:-د هريرود
غرونو له لوېدیزو څنډو مرغاب حوزې دوه اساسي سیندونه هریرود او مرغاب سیندونه دي. دا سیند د بابا -د هریرود

سرچینه اخلي او له افغانستانه له وتلو وروسته ایران او بیا ترکمنستان ته بهېږي. دا سیند ختیځ لوري ته بهېږي او له 
قلعې څخه تر دهنه ذوالفقار پورې د هرات وروسته لومړی شمال لوېدیځ او بیا شمال لوري ته تاوېږي؛ له اسالم

د پولې شمالي برخه جوړوي او وروسته بیا تر سورخس پورې د ایران او ترکمنستان ترمنځ  افغانستان او ایران ترمنځ
د پولې سوېل ختیزه برخه جوړوي او په پای کې د ترکمنستان په قرقوم دښتنه کې پای ته رسېږي. په هرات کې سلما 

  ۲5ترکمنستان د دوستۍ بندونه پر همدغه سیند جوړ شوي دي.-بند او دغه راز د ایران
مرغاب سیند که څه هم د تیربند ترکستان غرونو له لوېدیزو څنډو او د سپین غره له شمالي څنډو سرچینه اخلي او تر 
ډېره شمال لوري ته بهېږي؛ خو له هریرود سیند سره یو ځای دواړه سیندونه د ترکمنستان د قرقروم دښتې قاسس 

 یېږي.سیمه کې ماري او تېجېن د اوبو لګونې کانالونو ته توی

                                                           
18 Duran Research & Analysis, A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Oct 
2017, Page 16 
19 Helmand River, Britannica, see: https://www.britannica.com/place/Helmand-River  
20 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Page 9. 
21 Rivers Network, Environmental Challenges in Trans-Boundary Waters, Case Study: Hamoon Hirmand 
Wetland (Iran and Afghanistan), 9 July 2012, see:  
http://www.riversnetwork.org/rbo/index.php/river-blogs/near-east/item/1498-environmental-challenges-in-
trans-boundary-waters-case-study-hamoon-hirmand-wetland-iran-and-afghanistan 
22 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Helmand River Basin, Page 9. 
23 Helmand River Geography, see online: http://www.iranicaonline.org/articles/helmand-river-i  
24 FDI Future Directions International, The Politics of Water Security between Afghanistan and Iran, 1 March 
2012, see the link bellow:  
http://www.futuredirections.org.au/publication/the-politics-of-water-security-between-afghanistan-and-iran/  
25 Tehran Times, Iran-Afghanistan Agree on Transboundary Waters, June 27 2018, see online: 
https://www.tehrantimes.com/news/424839/Iran-Afghanistan-agree-on-transboundary-waters-says-
ambassador  
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ملیارد متر مکعب اوبه بهېږي او د اوبو اخیستلو ساحه یې  3.0۶مرغاب حوزه کې هر کال شاوخوا -په هریرود
سلنه  8سلنه، د هېواد د ټول نفوس  1۲کیلومتر مربع ته رسېږي. دا سیند د افغانستان د اوبو د ټولو حوزو  77۶04

 ۲6ي.سلنه برخه تر پوښښ الندې لر 11او د ټولې کرنیزې ځمکې 
 د شمال حوزه:

دا د افغانستان د اوبو یوازېنۍ حوزه ده، چې اوبه یې له کوم بل هېواد سره شریکې نه دي او د هېواد د اوبو په ټولو 

حوزو کې هم تر ټولو کمه ونډه لري. د شمال حوزې سیندونه د هېواد د مرکزي غرنیو سیمو له لوړو غرونو سرچینه 

کیلومتر مربع ده او د  70901د متر مکعب اوبه لري. د اوبو اخیستلو ټوله ساحه یې ملیار 1.88اخلي او په کلني ډول 

سلنه تر پوښښ الندې  15سلنه او د ټولې کرنیزې ځمکې  11سلنه، د اوبو د ټولو حوزو  13هېواد له ټول نفوس څخه 

 لري.

ن یې بلخاب، خلم، سرپل او په دې حوزه کې بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان والیتونه راځي. مرستیاال
 ۲7تګاب سیندونه دي.شیرین

 : د افغانستان د اوبو سترې حوزې او مرستياالن يې3-جدول

 

 انستان د اوبو حوزې: د افغ1-تصوير   

 

 بيانور 

 مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې, لمړئ برخه

                                                           
26 Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, 2015, Harirod-Murghab River Basin, Page 11-13. 
27 Ibid p 13-15. 

د اوبو د  شمېره

 حوزې نوم

مساحت 

 )سلنه(

 د اوبو کلنۍ کچه

)ملیارد متر 

 مکعب(

 سیندونه

 آمو/پامیر، واخان، پنج، کندوز او کوکچه ۲۲ 14 آمو 1

لوګر، پنجشېر، غوربند، الینګار، کونړ، پغمان،  ۲0.7۶ 1۲ کابل ۲

 ګومل، شمال

هلمند، ارغنداب، ترنک، سردې او غزني،  9.30 41 هلمند 3

 ارغستان، ادرسکن، فراه رود، خاشرود

-هریرود 4

 مرغاب

 

 هریرود، مرغاب، کوشک او کاشان رود 3.0۶ 1۲

 بلخاب، سرپل، شیرین تګاب او خلم 1.88 1۲ شمال 5
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