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 هریرود دریای بر سلما بند ساختمان

                                                     

مفکوره ای  سروی مفصل منابع آب وخاک وادی هریرود و اعمار بند های آب بر دریای هریرود در پالن    
ملیون دالر  1.6صندوق مخصوص ملل متحد مبلغ  1964اقتصادی کشور بمیان آمد. درجون پنجساله دوم انکشاف 

را به شکل قرضه به منظورمطالعه آب و خاک وادی هریرودو ساحه علیای دریای کابل به حکومت افغانستان 
ب دستی مساعدت کردو کارسروی وادی هریروددر اواخر همان سال آغاز شد. هاروی اچ. سمیت و همکاران، کتا

مطابق ارقام هایدرولوژی مقدار جریان آب درقسمت علیای دریای هریرود )  354صفحه  1973برای افغانستان 
ناحیه ماروا(ساالنه بطور اوسط در حدود دو ملیاردمتر مکعب تخمین شده بودکه بخش بزرگ آن بشکل سیالب های 

مار بند های آب بر دریای هریرود و دریای موسومی ضایع میگردید. مطالعات ابتدائی نشان میدادکه با اع
، مالداری و تاسیس صنایع زراعتی در وادی هریرود گوگان)معاون هریرود( شرایط مساعد برای انکشاف زراعت

 .فراهم خواهد شد
حکومت افغانستان، بر اساس سروی های مقدماتی ساختمان یک تعداد بند های آب و دستگاه های تولید برق را بر  

هریرود در پالن پنجساله سوم پیشبینی کرد .اما چون سروی نهائی این پروژه ها تکمیل نشده بود و منبعی دریای 
 .برای تمویل مصارف اسعاری آنها وجود نداشت ، اهداف پالن تحقق نیافت

به ملیون دالر را  8پایان یافت و در همان زمان دولت یوگوسلوایا مبلغ  1969مطالعات پروژه هریرود در سال 
 .منظورتمویل پروژه مذکوربه حکومت افغانستان مساعدت کرد

 700متخصصین آبیاری در گزارش مقدماتی پروژه هریرود پیشنهاد کرده بودند که یک بند ذخیره آب به ظرفیت 
ملیون متر مکعب آب در  200ملیون متر مکعب در ناحیه ) ماروا( بر دریای هریرود و بند کوچکتری بظرفیت 

شاه بر دریای گوگان اعمارگردد تا از سیالب های دریای هریرود برای توسعه آبیاری و زراعت در  ناحیه تنگی
ملیون دالرتخمین شده بود) مسوده پالن  60وادی هیروداستفاده شود. مصرف مجموعی این پروژه ها در حدود 

ت شدید مالی مواجه بوده و ( حکومت افغانستان که در آن زمان بامشکال117چهارم ، متن ترجمه انگلیسی صفحه 
قدامت های آنرا در بخش زراعت وآبیاری تغیر داده بود پیشنهاد  1960خشکسالی های متواتر در اخیر دهه 

مذکوررا تعدیل نموده و بر اساس مشوره با متخصصین پروگرام انکشافی ملل متحد تصمیم گرفت که بند ذخیره آب 
در ناحیه )سلما( اعمار گردد. متخصصین  ملیون مترمکعب آب 300الی  220بر دریای هریرود بظرفیت موثر

 400سلما در سال های آینده ممکن است ظرفیت بند به که با افزودن برارتفاع بند  کشوریوگوسلویا معتقدبودند
 (117لیون متر مکعب افزایش یابد )همان کتاب ، صفحه یم

ملیون افغانی  500ملیون افغانی تخمین شده  بودکه از آنجمله  862قیمت تمام شد بند سلما در پالن چهارم در حدود 
قرضه حکومت یوگوسلویاتمویل میگردید.از جمله ای  ملیون افغانی از  362ملیون دالرمعادل  8از بودجه دولت و

فیصد در پالن پنجم مصرف  میگردیدکه مطابق این  47فیصددر پالن چهارم و  53مجموع مبلغ پیشبینی شده  
حساب تکمیل پروژه سلمامدت طوالنی را در برمیگرفت . مطابق تحلیلی که در متن پالن چهارم انکشاف اقتصادی 

ه بند سلما کامآل اقتصادی بوده و مصارف پروژه در ظرف مدت پنج سال جبران میگردید منعکس شده است پروژ
( هرچند پروژه اعمار بند سلما در پالن چهارم انکشاف اقتصادی کشوراحتوا شداما تا 119)همان کتاب ، صفحه 

 پایان د وره نظام شاهی اقدام عملی برای ساختن بند صورت نگرفت .
پروژه آییاری هریرود یکبار دیگر در محراق توجه شهید محمد  1973سی کشوردر جوالی بعد از تغیر نظام سیا

پالنگذاری برای تطبیق پروژه بند سلما  1974داود خان قرار گرفت و با تاسیس وزارت آب وبرق در آواخرسال 
برای تمویل  بصورت جدی آغاز گردید. در همان زمان حکومت محمد داود خان توجه مقامات عربستان سعودی را

ملیون دالر را برای تمویل پروژه مذکوربه حکومت  55پروژه آبیاری هریرودجلب نموده و پادشاه آنکشور مبلغ 
افغانستان مساعدت کرد. نگارنده بیاد دارد که مرحوم انجنیر فرید اسحق معین وزارت آب وبرق ورئیس خزائن 

ات مسول عربستان سعودی مذاکره نموده وبه تعقیب آن وزارت مالیه، پروژه هریرود و شرایط قرضه را با مقام
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قرار دادقرضه بین نمایندگان با صالحیت هر دو کشور بامضا رسید و مشکل مالی پروژه هریرود بطور موثر حل 
 شد.

یکتعداد انجنیران موسسه مشورتی )واپ ک و س ( هند به کابل آمدند وبعد از ارزیابی ساحه 1974در اواخر سال 
تمان بند ذخیره آب را از مواد محلی در همان نقطه توصیه نمودندکه از طرف مقامات ذی صالحیت سلما ساخ

 کشورپذیرفته شد.
وزارت آب و برق بعدآ با موسسه مشورتی مذکورقراردادی منعقدکرد که به اساس آن یکتعدادمتخصصین و 

کی پروژه سلما مشوره میدادند. ساختمان انجنیران هندی وزارت آب وبرق وانجنیران جوان افغان را در امور تخنی
بند را دستگاه ساختمانی افغانی بعهده داشت و انجنیران جوان افغان کار ساختمان بند را بربنیاد مشوره با انجنیران 

 هندی نظارت میکردند.
ش بینی در پالن هفت ساله زمان محمد داود خان فعالیت های ذیل در چوکات پروگرام انکشاف آبیاری هریرود پی

 گردیده بود:
 

  ملیون  650مترو ظرفیت  104ساختمان بند ذخیره آب بر دریای هریرود در ناحیه سلما به ارتفاع
 .ملیون متر مکعب قابل استفاده بود 545مترمکعب آب که از آنجمله 

  کیلووات 30000کیلووات و ظرفیت فصلی  10000ساختمان دستگاه برق سلما بظرفیت ثابت   

 ند آبگردان در نزدیکی ولسوالی اوبی و اعمار سربندهای عصری برای نهر های بزرگ ساختمان یک ب
 موجوددر ساحه پروژه

  کیلو متر  170تمدید لین انتقال برق ار دستگاه برق سلما تا شهر هرات بفاصله 

  کیلومترراه درجه دوم در اطراف پروژه، اعمار یک پل عصری بر دریای هریرودو  45الی  30احداث
 مانهای مسکونی برای کارکنان پروژهساخت

 
کیلومتردر چهارچوب پروگرام وزارت  131چشت شریف بفاصله  -عالوه بر آن ترمیم و  باز سازی راه هرات 

تکمیل شود .  مصرف  1980ملیون افغانی تا سال  252فوایدعامه شامل گردید و توقع میرفت که به مصرف 
ملیون افغانی تخمین شده بودکه از آنجمله  2491ساله در حدود   مجموعی پروژه آبیاری هریرود در پالن هفت

ملیون افغانی ( از قرضه مساعد عربستان  1744ملیون دالر ) معادل  38.5ملیون افغانی از بودجه دولت و  747
 .سعودی تمویل میگردید

هکتار زمین بصورت بالقوه قابل آبیاری بوده اما به علت کمبود آب وسیستم  73000از دروادی هریرودزیادتر 
 30هکتارتحت آبیاری قرار میگرفت که از آنجمله در فصل تابستان برای  40000های کهنه آبیاری ساالنه 

 (53فحه ، ص 1992فیصدآب کافی میسر میگردید) رابرت نیتن وهمکاران ، محدودیت های آب در افغانستان ، 
هکتارزمین در وادی اصلی هریرود 40000توقع میرفت که با تکمیل بند سلما در مرحله اول شرایط آبیاری برای 

 73000بهبود یافته و درمراحل بعدی با سرمایه گذاری های مزید در سیستم های آبیاری امکانات برای آبیاری 
و همچنان  157متن ترجمه انگلیسی جلد دوم ، صفحه  هکتار زمین در ساحه پروژه فراهم شود.) پالن هفت ساله ،

 (53محدودیت های آب در افغانستان ، صفحه 
 

فیصد  25در اثر کودتای هفت ثورجریان کار بند سلما به کندی گرائید و سپس کامآل متوقف شد اما تا آن تاریخ 
 (4/26/2014کارساختمان پروژه تکمیل شده بود.) صدای آلمان 

 
از طرف حکومت تحت الحمایه افغانستان بکمک های مالی و تخنیکی  2006ا یکبار دیگردر اوایل کاراعماربند سلم

دولت هند رویدست گرفته شد و توقع میشد که در مدت چهار سال تکمیل شوداما بعلت مشکالت امنیتی ، کمبود 
از طرف  2016خ چهارم جون منابع مالی و اقلیم نا مساعد منطقه مدت ده سال را در بر گرفت و باالخره به تاری

 170نریندرا مودی صدراعظم هند وداکترغنی احمدزی ولسمشرافغانستان در شهر هرات که از بند مذکور
ملیون دالر مصرف نموده است . امااین مصرف  290کیلومترفاصله داردافتتاح شد. حکومت هند درین پروژه 

فغانستان صورت گرفت. مطابق آخرین خبری که نشر مستقیمآ ازطرف شرکت های هندی ، خارج از بودجه دولت ا
 42ملیون متر مکعب آب بوده و ظرفیت دستگاه برق آن در حدود  640گردید ، ظرفیت بند سلما در حدود 
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 40000ممکن است که در شرایط موجود بند سلما برای  (16/5/2016میگاوات تخمین شده است) صدای امریکا 
 73000ساحه اصلی وادی هریرودآب کافی تهیه کنداما توسعه ساحه آبیاری به  هکتار اراضی کم آب و بی آب در

هکتارکه از آرزوهای دیرینه ای مردم هرات بوده و یکی ازاهداف اصلی پروژه تلقی میگردد زمانی امکان پذیر 
چنان خواهد شدکه سرمایه گذاریهای موثرو مطلوب در بند های آبگردان و شبکه های آبیاری صورت گیرد. هم

بمنظوراستفاده از ظرفیت برق سلما باید سرمایه گذاری های ضروری در لین های انتقال و شبکه های توزیع برق 
عملی شود. طوریکه مالحظه میشودتا کنون پالنگذاری دقیقی دراین بخش ها صورت نگرفته و بین ظرفیت بند سلما 

 و امکانات استفاده از آن همآهنگی وجود ندارد.
 
 ایاالت متحده امریکا –ایالت ورجنیا  2016جون  7
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