AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ
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کریم پوپل

دلیل که بعد از بارندگی سرکهای کابل
به دریاچه تبدیل می شود
خاک مرکبی اسفنج مانند است که داری بافت  ،ساختمان  ،دانه  ،مقدار ریگ  ،و
مقدار خاک در سطح زمین می باشد .در صورت مداخله انسانها بخصوص ساختمان
های سمنتی  ،قیر ریزی  ،راه عبور ومرور خاک تخریب شده تمام مجرا های خاک
مسدود گردیده آب جذب نمی شود.
دلیلکه خاک آبرا جذب نمی کند و آنرا از باالی خود می راند قرار ذیل اند.
.۱خراب شدن ساختمان خاک و سخت شدن سطح زمین می باشد.
 .۲کابل شهرهموار نبوده آب از کوه ها به شدت به جاده ها که مملو از کثافات و مواد
فاضله است می ریزد ،که جذب مواد سنگین و به شدت که سرازیر میشود ناممکن
است.
 .۳عدم کانالیزاسیون عصری و زیر زمین که به دریای کابل رابطه داشته باشد.
 .۴در صورت که پالستیک بوتل وغیره اشیای پالستیکی  ،چوبی و تکه ای در روی جاده ها باشد مجرا های که به
جوی یا کانالیزاسیون رابطه داشته باشد فورا ً مسدود گردیده بازهم مشالت بوجود می آید.
.۵عدم مراعات شهری شدن وساختمانهای بدون مجوز قانونی عدم مجرا های فنی آب درساختمان های کوهی .عدم
تالش شاروالی و مردم در بازنگاه داشتن جوی ها و مجراهای آب.
.۶عدم فرش سبز در دو طرف جاده ها  ،خانه ها و کوچه ها.
این مسله درشهر های بزرگ شرق دور ،هند ،پاکستان  ،بنگله دیش  ،سرالنکا و غیره نیز وجود دارد.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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