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 دریای کابل
 

 
 

ولسوالی پغمان والیت  از جلریزوالیت میدان و وردک و ولسوالی دریای کابل ازنشیب های شرقی کوه های پغمان در
 ی میدان ازکوتل اونی درولسوالی جلریزشروع گردیده با آب دره سنگالخ درکابل سرچشمه می گیرد. دریا

میدان  از و ولسوالی نرخ یکجا میگردد دره صد مرده از و جلریزیکجاشده بعدا" با آبهای دره جبارمرکزولسوالی 
دریای کابل  میگردد. شاخه دیگر ماگذشت به دریای کابل موس تنگی للندر شهرمی گذرد. بعد ازآنکه دریای میدان از

یکجا شده دریای چمچه مست راه باهم  مسیر در ولسوالی پغمان جریان دارد دره های متعددی که در آبهای که از از
ً  جریان آب دریای کابل را دهمزنگ با دریای کابل وصل میگردد. را تشکیل داده در های دیگر تامین  دریا عمدتما

یک ازین دریا ها آبریزه های  و کنرمیباشد. هر علینگار،های لوگر پنجشیر،علیشنگ دریاعبارت اند ید. که مامین
 علیحده دارد.

اتک با آن وصل  که درمیگردد معاونین عمده دریای سند  یکجا شدن با معاونین خود یکی از دریای کابل بعد از
 میگردد.

های دیگری را که ازنشیب های شمالی کوه سپین غرکه درجنوب  بار آبریزه دریای کابل همچنان شیله ها و رود
های آن از ولسوالی ازر  ین رودبارها سرخ رود میباشد که شاخهمیگیرد مهمترین ا بر قراردارد . در والیت ننگرهار

ولسوالی  قسمت پائین بند درونته در چشمه گرفته در سر والیت ننگرهار والیت لوگر و ولسوالی حصارک در در
دریای کابل عبارت اند از رود  رگبزرگ دی سرخرود به دریای کابل وصل میگردد. شاخه های عمده خورد و

حجم اوسط جریان ساالنه  .میباشد ور، سپین خورو پیشی خورخکراسو(، بغگی خور، رود ، روخاراسو)انزخا
میباشد. ومجموع ساحه آبریزه  ملیون مترمکعب (۲،۰۹۰۰که درحدود ) دریای کابل به شمول تمام معاونین آن درد

آبی و تاکستانها و باغها کیلو مترمربع بوده که شامل ساحات تحت زراعت للمی، ( ۱۲،۹۹۶)  دریای کابل درحدود 
 میباشد.

 

 :سیرآبترین آن قرارذیل جمله دو معاونین دریای کابل قبالا"تذکریافت که
به  *دریای پنچشیرکه درکاسه بند ذخیره نغلو با دریای کابل وصل میگردد حجم اوسط جریان ساالنه دریای پنچشیر

 یلوک( ۱۲۹۶۴ومجموع ساحه آبیاری درحدود) ( ملیون مترمکعب میباشد ۳۱۳۰)شمول تمام معاونین آن درحدود
 مترمربع می باشد .
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شروع میگردد.  سطح بحر از متر  (۷۷۵۰* دریای کنر: منبع دریای کنرازیخچالهای قلل نواحی تراچمیر ازارتفاع)
به دریای چترال مسمی میگردد. دریای  که به وادی چترال داخل اً ام دریای یارخون یاد گردیده بعددر پاکستان ابتدا بن

داخل خاک افغانستان میشود بنام دریای کنریاد می   ودریای لندی سین ودریای پیچ چترال زمانیکه درولسوالی نری
     جالل آباد وصل میگردد.حصه شود.دریای کنربا دریای کابل در

ملیون مترمکعب میباشد. و مجموع   (۱۵۲۵۰درحدود)حجم اوسط جریان ساالنه دریای کنربه شمول تمام معاونین 
  کیلومترمربع می باشد.۱۱ ۶۶۳ساحه ابریزه دریای کنر درافغانستان درحدود

 

 ساختمنهای عمده واساسی تولید انرژی و ذخیره آبی باالی دریای کابل:
میگاوات در ولسوالی سروبی باالی دریای  ۲۲سط دولت المان به ظرفیت تو (۱۹۵۳) بند برق سروبی که درسال -۱

 کابل احداث گردیده که با اعمار آن قسمت عمده شهر کابل از برق آن مستفید میگردد
 
میگاوات اعمار  ۶۶  مان به ظرفیتبه کمک دولت ال  ۱۹۶۶استیشن برق آبی ماهیپر باالی دریای کابل درسال  -۲

بوده و توسط تونل به دستگاه  گردید . آب مورد ضرورت دستگاه برقی آبی ماهیپراز دریای کابل پایانترازتنگی غارو
  متر میرسد . ۳۰۰تولید که پایانترازماهیپرموقیت داردمنتقل می گردد. سرکوب آب باالی این دستگاه بیش از

 
 ۱۰۰رسید. این بند به ارتفاع   به پایه اکمال  ۱۹۶۷  اتحاد جماهیر شوروی وقت درسال بند برق نغلو به کمک -۳

   میگاوات است.۱۰۰و ظرفیت ناصبه آن  ملیون متر مکعب میباشد۵۰۰متر بوده و حجم ذخیره آن
  
این پروژه شامل بند آبگردان درونته که بند برق درونته و سربند کانال آبیاری   پروژه آبیاری و برق ننگرهار: -۴

میگاوات   ۱۱توسط اتحاد شوروی تکمیل گردید .دستگاه برق آبی درونته   ۱۹۶۷سال  دارد در آن قرار در ننگرهار
له اول ودوم فارم هده استفاده می شود. کانال ن جهت فعال ساختن پمپ ستیشن های مرحآبرق تولید نموده که از 
 هزارهکتار زمین را آبیاری می کند. ۲۵آبیاری ننگرهار موازی 

 
 ۱۹۸۳ شروع و درسال   ۱۹۷۵سال  ی پیچ که کارآن درستیشن برق آبی اسعد آباد دروالیت کنر باالی دریا -۵

یباشد. از برق آن درفابریکه نجاری اسعد آباد گاوات م( می ۰ ۷ )دارای ظرفیت ناصبه  تکمیل گدرید این دستگاه 
  استفاده می شود.

 
ً  آبیاری وتولید انرژی برق(بند ورسک که یک بند کثیرالهداف ) -۶ کیلومتری بطرف  ۳۰ باالی دریای کابل تقریبا

 طولمتر( ۷۶فت ) ۲۵۰ این بند کانکرتی به ارتفاع پشتون خواه واقع گردیده و ایالت خیبر در شمال غرب پشاور
 گردیده که به صورت عموم حکومت کانادا برای کمک پاکستان اعمار توسط ۱۹۶۰متر( درسال  ۱۴۰فت) ۴۶۰

ً  زمین را آبیاری مینماید  هکتار(۴۸۱۵۸اکر)معادل) ( ۱۱۹۰۰۰) میگاوات ( ۲۴۳) مرحله اول و دوم در مجموعا
 . اوات میباشدگ( می۱۸۸حدود ) ابل درکن باالی ی برق افغانستاتمام استیشن ها یکهحالدر  برق تولید میدارد.

آب آشامیدنی مناسب زیربنای  جمعیت روستائی از تعداد کثیرافغانستان با محروم ساختن  نگ درجچندین دهه چون 
آب افغانستان را نا بود کرده است ومانع درمقابل ایجات تهسیالت ذخیره آب امروزی است. کاهش بارش باران و 

با تاثیرازاین موضوع ملیون ها افغان  آخیرشده است ونیز یکی ازبدترین خشکسالی های دهه برف موجب کمبود آب
هزارها نفر بیشتراست. عالوه براین افتصاد راکد افغانستان افزایش بی ازغذا دارند وتعداد بی جاشدگان  بهنیاز مبرم 

اد افغانستان است و بیش ازهشتاد در صد زراعت و مالداری رکن اصلی اقتصسابقه بیکاری و فقر را تجربه می کند. 
دریای کابل اساس دسترسی به آبیاری کشاورزی ،آب  دیگر، ویآب است. از س و زراعتوابسته به نفوس کشور 

خیبرپختونخوا ،منطقه شمال غربی پاکستان و مرزافغانستان است . دریای کابل سه ولسوالی  در وانرژیآشامیدنی 
% نوشیرا را آبیاری می کند و منبع آبی  47.5% پیشاور ، 80ازآبیاری چارسده،%  8کهحاصل خیزاین منطقه 

  راهم می کند.آشامیدنی ملیون ها پاکستانی در اطراف بستراین دریا را ف
 ( ملیون دالر۲۳۶)دریای کابل به هرینه  مسیر که کارساخت بند شاتوت دربود اخیرا دولت افغانستان اعالم کرد 

آب  و را فراهم کند جمعیت شهرکابل ملیون مترمکعب آب آشامیدنی برای دوملیون از (۱۴۶) آغاز نمایند و این بند
پروژه بخشی ازپالن  این و ززمین های ولسوالی چهارآسیاب این والیت را فراهم کند ا هکتار ۴۰۰۰برای  زراعت

که برای بهبود زیربنای  های انکشافی افغامستان با حمایت هندستان برای ساخت چندین بند بروی دریای کابل میباشد.
 آب وانرژی افغانستان برای تضمین ثبات داخلی واقتصاد عقب مانده یک مساله حیاتی است.

باالی دریای کابل و معاونین آن که داخل پالنهای  حکومت پاکستان درباره اعماربند شاه توت ، وسایر تاسیسات
 تنګی للندربند شاه توت درمنطقه   . درحالیکهدانکشافی افغانستان است اظهاراختالف نظرنموده ونگرانی نشان داده ان

مقدارجریان آب دریای کابل درحصه دکه  (،فیصد۵باالی دریای میدان درنظراست که کمترین مقدارجریان آب )
  .د. درحالیکه منبع دولت افغانستان می گویند این مقدارآب کم باالی تاسیسات طرف پاکستان کدام تاثیرمنفی نداراست
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 -موخذ:
 

 ( انکشاف منابع آبهای افغانستان)انجینرمحمد قسیم نعیمی 

  ( ولید مجیدنشریه انترنتی به نام افغانستان  )1397(ترجمه حسین احمدی، قوس  )یار) 

 یاداشت های شخصی 
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