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  داکتر عبدالحنان روستايی
   2008 سپتمبر 13 لمان،ا

  
  

  مشکالت آب کابل و راه ھای حل آن
  

  )قسمت سوم (
  
  :کمبود آب کابلعوامل ـ  1

  
 در بخش نخست اين رساله تذکر يافت، سه عامل عمده يعنی تغييرات اقليم، ازدياد نفوس و مديريت نا سالم منابع چنانکه

  . افزوده که در ذيل به صورت مختصر تذکر داده می شوندآب بر مشکالت کمبود آب کابل
  

  : ـ تغييرات اقليم 1.1
و افراز ) نفت، گاز، ذغال(تغييرات اقليم بطور مثال گرم شدن متوسط ھوای زمين که در اثر سوختاندن انرژی فوسيل 

کشور عده ای از در شکسالی ھای مدھش و خانه بر انداز، مخصوصأ مضره از آن صورت می گيرد، باعث خگازھای 
با وجود آنکه کشور ھای صنعتی در تالش آنند که مصرف . ھای جھان سوم از آن جمله در افغانستان گرديده است

انرژی فوسيل و افرازات کاربن دای اکسايد را کاھش دھند، الکن از اينکه اضالع متحدۀ امريکا و چند کشور ديگر 
 در مناطق خشک و نيمه خشک ا اميدی برای بھتر شدن اقليم و افزايش بارندگیحاضر نيستند اين پيشنھاد را بپذيرند، لذ

ھر چند در کنفرانس کشور ھای ھشت گانه صنعتی در ماه .  در حالت کنونی وجود نداردجھان منجمله در افغانستان
 افرازات 2050 که در جزيره اوکايدو در جاپان برگزار شد، کشور ھای صنعتی متعھد شدند که تا سال 2008جوالی 

ولی ميزانی را در رابطه با زمان تثبيت نکردند، به طور مثال .  در صد تقليل دھند50گاز کاربن دای اوکسايد را تا 
از .  به صورت دقيق اين ميزان افرازات مضر به کدام اندازه خواھد بود2030 و يا سال 2020فيصله نکردند که تا سال 

زود رس اقتصادی را مخصوصأ در کشور ھای صنعتی در کوتاه مدت موجب اينکه کاھش در مصرف انرژی نقصان 
می گردد، احتمال می رود که اين کشور ھا مخصوصأ اضالع متحدۀ امريکا، کوتھنظرانه منافع آنی خود را از منافع 

سايه مضاف بر اين، کشور ھای ھم. دير رس ترجيح دھند و در افرازات گازھای مضر صرف تقليل نا چيزی بيآورند
بخصوص ھند و چين با سرعت سرسام آوری صنايع خود را انکشاف و توليدات خود را افزايش می دھند که اين ترقی 
در صنعت و افزايش در توليد به مصرف فراوان انرژی وابسته بوده که اين به نوبۀ خود توليد گاز ھای مضر را 

در نتيجه اقليم جھان منجمله اقليم منطقه بيشتر از اين . فزايدافزايش داده و سال به سال بر آلودگی ھا و گرمی ھوا می ا
در اثر گرمی اقليم آبھاييکه در سابق از ذوب شدن برف و يخ .  و  خشکسالی ھای بد تری را در قبال داردگرم گرديده

  .در بھار جاری می شد، اينک در زمستان جاری شده و موجب کمبود آب در بھاران و تابستانھا می گردد
ون تغييرات اوضاع جوی بسيار بطی انجام می يابند، اگر اکنون اقدام مثبتی از جانب کشور ھای صنعتی در مورد چ

 سال ديگر دوام خواھد کرد تا از بدترين حالت آن 20کاھش دادن افرازات کاربن دای اوکسايد صورت بگيرد، باز ھم 
کنونی ادامه يابد و اقدامات جدی صورت نگيرد مصيبت اگر حالت . جلو گيری شده و به وضع اسف انگيز کنونی برسد

اين بدان معناست که در کشور ھايی مثل افغانستان که اقليم خشک دارد . ھای بيشتری دامن بشريت را خواھد گرفت
در يک کالم تغييرات اقليم که ھر روز . بارندگی ھنوز ھم کمتر خواھد شد و مشکل کمبود آب افزونتر خواھد گرديد

 از روز پيش نمايان تر می گردد، تأثيرات خود را باالی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی افغانستان بجا بيشتر
اين مسئله به عنوان عامل جدی در مقابله با خشکسالی که انکشاف زراعت و آبياری را مختل می سازد . می گذارد

ملکت را نيز برای مقابله به اين آفت بزرگ به مصاف محسوب شده، اوليای خواب آلود و دولتمردان بی غمباش امور م
بنا بر آن ضرور است پالن ھای ھمه جانبه ای جھت ذخيره و استفاده از منابع آب ھای روی زمينی و زير . می طلبد

زمينی سراسر کشور مخصوصأ از حوزه کابل طرح گردد و اھميت و اولويت ھر کدام از اين منابع و موارد استفادۀ آن 
  .بق اساسات علمی، تخنيکی و اقتصادی تثبيت گرددمطا

  
  : ـ افزايش سر سام آور نفوس کابل 2.1

 افزايش 2008 مليون نفر در سال 4,7 به 1978چنانکه قبأل تذکر يافت، نفوس کابل از حدود نيم مليون نفر در سال 
فوس کابل صورت گيرد، زيرا با ازدياد لذا ضرور است اقداماتی جھت کاستن ن. يافته که اين روال به تندی ادامه دارد

از اينرو ضرور است که اساس پروژه . نفوس ضرورت به آب بيشتر می گردد در حاليکه منابع آب کم شده می روند
زيرا . ھای خرد، متوسط و بزرگ در واليات به صورت متوازن گذاشته شود تا زمينه کار برای مردم فراھم آيد
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نابع طبيعی در واليات بيشتر از کابل بوده و عودت کنندگان از خارج مملکت که در انکشاف اقتصادی و موجوديت م
گذشته از اين مؤسسات متعدد داخلی و خارجی در کابل تمرکز . کابل مسکن گزين شده اند می توانند به واليات بر گردند

نب زمينه رشد اقتصادی و خدمات بسياری از اين مؤسسات می توانند به واليات منتقل شوند تا از يک جا. يافته اند
مضاف بر اين در واليات کشور بايد پروژه . اجتماعی واليات مساعد گردد و از جانب ديگر ازدحام در کابل کمتر شود

ھا و مؤسساتی که مردم را به اسکان در واليات ترغيب کند بنيان گذاری شود بطور مثال توزيع زمين به زارعان بی 
در اين مورد ضرور است نھاد . عادن و پروسس مواد معدنی، ايجاد فابريکات، صنايع و غيرهزمين کشور، استخراج م

در ھر حال الزم است که . ھای امور اقتصادی و بشری پيشنھادات موثر نموده و دولت به اقدامات متقاضی دست زند
ورت معقول و انسانی و بدون کوشش به عمل آيد که نفوس شھر کابل حد اکثر در حدود کمتر از دو مليون نفر به ص

در غير آن فاجعه ھای بشری بخاطر کمبود آب اجتناب نا پذير . برتری طلبی قومی يا تبعيض نژادی و غيره تقليل يابد
  .اند
  

  : ـ مديريت منابع آب 3.1
 يا ضايع گرديده  آب کابل به صورت سالم مورد استفاده قرار نگرفته و مقادير زياد اين ذخاير يا قبأل آلوده شده ومنابع
مسئله آبرسانی و توزيع عادالنه آب وجود نداشته و از منابع موجود صيانت به عمل نيامده و ھيچ مؤسسه ای اقدامی . اند

ھمچنين طرح کدام پالن و يا . برای ذخيره آب ھای روی زمينی و يا تقويت و تغذی آبھای زير زمينی به عمل نياورده
بنا بر ھمين داليل کمبود آب روز به روز جدی تر شده می .  دست گرفته نشده استبرنامه جھت رفع کمبود آب روی

  .رود
 شود و مردم از نو بياموزند که زندگی و رفتار خود قبل از ھر چيز ديگر الزم است جلو مصارف بی مورد آب گرفته

 بايد پمپ ھای که آب نوشيدنی را .و آبرسانی تنظيم گرددآب توزيع عالوه بر اين سيستم . را با طبيعت ھماھنگ نمايند
جھت آبياری مزارع زراعتی به مقدار زياد از زير زمين استخراج می نمايند، تحت کنترول آورده شده در صورت لزوم 

 و نمکی  با استفادۀ بيش از حد از منابع آبھای زير زمينی در بعض مناطق خطر نشست زمين.ممنوع قرار داده شوند
 حفر چاه ھای جديد نبايد باعث خشک شدن کاريز ھا و يا مزارع و باغستانھای .وجود است مشدن آبھای زيرزمينی

عالوه بر اين مسؤلين امور به ھمکاری مردم بايد متوجه نل ھای فضله آبھا بوده تا باعث آلودگی . اطراف چاه شود
در اين . اندازه استفاده به عمل می آيددر اثر خشکسالی ھا نا چار از آبھای زير زمينی بيش از . آبھای زير زمينی نگردد

  .صورت در مواقع الزم بايد فرصت کافی را برای تجديد ذخاير منابع آبھای زير زمينی در نظر گرفت
بند ھای ابتدايی و کوچک خاکی که زارعان باالی رودخانۀ کابل اعمار می کنند، به وسيله سيالب ھای بھاری ويران 

ر اثر تخريب بستر رودخانه ھا بعضأ جوی ھا و شبکه ھای محدود آبياری نمی توانند آب ھمچنان د. شده از بين ميروند
 عدم وارسی از شبکه ھای آبياری سبب استفاده غير مؤثر از  ترتيبينبه ھم. کافی را به ساحه تحت زراعت انتقال دھند

ی بيشتری آبياری گردد، الزم می افتد اگر بنا باشد که زمين ھا. منابع آب شده و باعث افزايش ميزان ضايعات می گردد
توزيع غير عادالنۀ آب از يک طرف سبب . توزيع و تنظيم شبکه آب و تقسيمات به صورت عادالنه و مؤثر عملی گردد

ذخيره کردن آب . کاھش بيشتر مناطق سبز کابل می گردد و از جانب ديگر باعث بروز کشمکش بين دھقانان می شود
 می نمايد و در مواقع مناسب و مساعد دسترس به آب را ممکن می گرداند، بسيار ضرور که از ضياع آن جلوگيری

از جانب . با تطبيق اين طرح موضوع توزيع آب حل گرديده و از منازعات اجتماعی بر مبنای آب کاسته می شود. است
 طرف سيستم طبيعی از ھم ديگر در جريان سال ھميشه بايد يک مقدار آب در رودخانه جريان داشته باشد تا از يک

نپاشد و از جانب ديگر بند ھايی که بين کابل و جالل آباد به منظور توليد برق باالی رودخانۀ کابل اعمار گرديده، به 
ھکذا پالن ھمه جانبه انکشاف آبياری و ستراتيژی مؤثر از منابع آب و خاک حوزۀ فرو افتادۀ . کمبود آب مواجه نگردند

.  به مشکل مواجه می گرددمنابع آب و خاکدر غير آن استفاده دوامدار از . عات علمی ضرور استکابل بر اساس مطال
چون مناطق سبز و درختان در بسياری مناطق حوزۀ فرو افتادۀ کابل از بين رفته اند، لذا تخريب فزيکی خاک شدت 

بنا بر آن . ل آب رو به کاھش نھاده استدر نتيجه ترسبات در شبکه ھای توزيع آب فزونی گرفته و ظرفيت انتقا. يافته
بار ديگر بايد ياد آوری گردد که از بين بردن مناطق سبز کابل در رابطه با پالنھای توسعۀ شھری توزيع آب را از 

با داليلی که در باال ذکر . طريق شبکه ھای آبياری به مخاطره مواجه گردانيده، شھر و اھالی آن را خساره مند می سازد
برای حل . حل مشکل کمبود آب کابل به مطالعات ھمه جانبۀ علمی و طرح پروگرام ھای عملی نياز مند استگرديد 

  :مشکل آب کابل دو راه عمده وجود دارد به قرار زير
  
   :کمبود آب کابلراه ھای حل ـ  2
  

  :زودرس  اقدامات ـ 1.2
ر استفاده مطلوب و مؤثر اقتصادی از منابع آبھای روی زمينی مخصوصأ انش موسمی و غي ه جري ل ک ه کاب  از رود خان

ی،  د محصوالت زراعت قابل کنترول است باعث رفع مشکل آب نوشيدنی و آبياری گرديده که اين به نوبۀ خود سبب تزئي
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ھمچنان تأثيرات نا مساعد اقليمی را ماليمتر کرده، باعث ايجاد کار برای مردم . انکشاف صنايع و توليد انرژی می گردد
ايی جھت . تور آبرسانی، زراعت و مالداری می شوددر سک روژه ھ دامات زود رس، پ ق اق ر آن الزم است از طري بنا ب

ه . استفاده مؤثر از منابع موجود آب طرح گردد د ک ق ان ل تطبي انی قاب چنين پروژه ھا در مدت کوتاه و با مصارف کم زم
و ضا ده، جل ه عمل آم تفاده ب ر اس ه وجه بھت ه ِاز منابع موجود ب ای جاری ب ابع آبھ ه شده و من ا گرفت ودگی آبھ يعات و آل

  . صورت درست ذخيره گردد
ار.  آب برساندلوگر به کابلدولت افغانستان در نظر دارد تا از   شباھت دارد از  مال نصرالديناين برنامه که بيشتر به ک

  : چھار رھگذر اشتباه است 
ا  دورۀ ھولوسين که کافیر ساحۀ فرو افتادۀ کابل ترسبات کلنگار تا نوادر درۀ لوگر از منطقه اينکه: اول  ه ھ  شامل جغل

اد ]. 38، ص 1[و ريگ ھا باشد وجود ندارد که آب در چنين طبقات ذخيره شده بتواند  در زي وگر آنق ابع آب ل از اينرو من
  .نيست که ھم ساحه لوگر و ھم شھر کابل را آب بدھد

دان اينکه در سابق مطالعاتی در مورد ا: دوم  را مي عمار يک ميدان ھوايی بين المللی بزرگ در لوگر صورت گرفته، زي
ا . ھوايی کابل که در حصار کوه ھا قرار دارد، برای نشست و برخاست طيارات بزرگ نا مساعد می باشد از ھمين رو ت

د د ندارن ل رفت و آم ه کاب زرگ ب ارات ب صا. حال طي زرگ اقت اطق ب ستان در محراق من يای از اينکه افغان دی چون آس
ين . ميانه، شرق ميانه و شرق دور قرار گرفته، اعمار يک چنين ميدان ھوايی در لوگر اجتناب نا پذير است ار چن ا اعم ب
  .ميدان ھوايی و ملحقات و ملزمات و عوامل وابسته به آن ضرورت آب در لوگر به شدت باال می رود

زرگ محسوب . مضاء رسيدقراداد استخراج معادن مس لوگر چندی قبل به ا: سوم  اين پروژه که در زمره پروژه ھای ب
  .می شود به آب زياد، آنھم برای مدتھای طوالنی نياز دارد

ه : چھارم  وگر ک د ل رای انکشاف مزي ره آن ب اگر در طبقات پايينی منطقه لوگر يک مقدار آب ھم وجود داشته باشد، ذخي
ورد در يک کالم. در حومه کابل قرار دارد، ضرور است د م ه باي وب آن ک  منابع آب در شمال کابل قرار دارند نه در جن

  .استفاده قرار گيرند
  

  " :تنگی سيدان"در " شاه توت"بند اعمار  ـ 1.1.2
ُدر قسمت جنوب غرب کابل قرار داشته و انجام درۀ باريک انی است که از دامنه ھای شرق کوه ھای " تنگی سيدان"

کوته "و " سياه خاک"آغاز گرديده بعد از گذر از منطقۀ " کوه قلندر"بابا در شمال پغمان و جلگه ھای جنوبی کوه 
رسيده به حوزۀ فرو افتادۀ ) لعل اندر(در يک منحنی به تنگی للندر " ميدان شھر"در غرب " پل سرخ"از منطقۀ " عشرو

قرار دارد، سنجش شده " انتنگی سيد"که در جنوب شرق  "شاه توت"کمترين عرض اين دره در منطقۀ . کابل می رسد
  ).1تصوير (است 
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تنگی " مربع سرخ درۀ . تصوير فضايی بخش جنوبی حوزۀ فرو افتادۀ کابل :1تصوير 
  .Google, 2008. آبی رودخانۀ کابل را نشان می دھد و خط" سيدان

کوه سنگ " جنوب و در" کوه خواجه گلياران"و " سياه کوه"در بين شاخه ھايی از سلسله ھای  "شاه توت"منطقۀ 
در شمال احاطه گرديده و امکانات اعمار يک بند آبگردان را به خوبی آماده کرده است " کوه برج سرخ"و " ريخته

 آشکار می گردد، منطقۀ شاه توت نسبت به حوزۀ فرو افتاده کابل دارای ارتفاع بيشتر 1چنانکه از تصوير ). 1تصوير (
استفاده از اين سرکوب طبيعی به بخش ھای وسيع حوزۀ فرو افتادۀ کابل آب رسانده بوده و امکان آن موجود است که با 

با اعمار اين بند و با احيای سيستم آبياری عنعنه يی و توسعه و انکشاف شبکه ھای مدرن آبياری نه تنھا مشکل . شود
گذشته از .  را باز خواھد يافتکمبود آب نوشيدنی تا حدود زيادی مرفوع می گردد، بلکه کابل عزيز سرسبزی گذشته اش

اين امکان آن ميسر می شود که معضلۀ آب مناطق و سيعی مانند چھار آسياب، خير آباد و موسھی در جنوب کابل و 
در اين مناطق ھم تا جاييکه . مناطق شيوکی، بگرامی، حسن خيل و نواحی پلچرخی در شرق کابل نيز مرفوع گردد

 عنعنوی احياء گرديده و در مجموع قدمت به ساحاتی داده شود که از نظر زراعتی و ممکن است بايد شبکه ھای آبياری
عالوه بر اين تحقيقات آبھای زير زمينی به مقصد . از بين بردن تأثيرات نا گوار تغييرات اقليمی ارزش خاص دارند

. رد، بايد پيوسته صورت گيردبه صورت مؤثر و مثبت تغيير خواھد خو" شاه توت"تثبيت آب نوشيدنی که با اعمار بند 
در ھر حال افکار مردم محل در امور توزيع آب بايد مد نظر گرفته شود و خود آنھا در امر حفظ و مراقبت شبکه ھای 

 .آبياری سھيم گردند
 ماه آب 7ضرورت اعمار اين بند يکی به خاطر آنست که حوزۀ فرو افتادۀ کابل در وقت کشت و کار ساالنه به 

از جانب ديگر اين کمبود آب رويزمينی بمنظور فوق باعث آن می گردد که آبھای زيرزمينی در اثر . دضرورت دار
با . آبياری تغذيه نگرديده و سطح اين آبھا پايين بيافتند که در نتيجه چاه ھا خشک شده و ضرورت به آب بيشتر می شود

اعمار بند . است، بلکه توليد برق ھم ميسر می گردداعمار اين بند امکان ذخيرۀ آب نه تنھا به منظور زراعت موجود 
ذخيره بمنظور آبياری و توليد برق اگر برای منطقۀ کوچکی ھم باشد و مصرف زياد تری را ھم ايجاب کند، منفعت 

در اين صورت بايست کاسۀ بند ذخيرۀ بزرگتر اعمار گردد تا توليد برق نسبت ]. 50، ص 1[فراوان در قبال دارد 
ھمچنان ساختار ھای آبياری بايد پايينتر از ساختمان توربين .  بخصوص در تابستانھا به مشکل مواجه نشودکمبود آب،

. ِدر اين رابطه محاسبات ارتفاع مناطق زراعتی مھم اند تا تقسيمات آب به وجه درست صورت پذيرد. ھا آباد گردند
سۀ بند در بين احجار آھکی متحولۀ قرار داشته که زيرا کا. ھکذا چگونگی اوضاع جيولوجيک در اين رابطه نقش دارد

 درجه از درۀ اصلی قرار دارند که امکان ضياع آب ھم در کاسۀ بند و 30درز ھای بيشماری را دارا بوده و به زاويۀ 
اعمار گردد تا از انتقال ) پيش بند(قبل از کاسۀ اصلی بايد بند کوچکتر ]. 57، ص1[ھم در جناح ھای آن موجود است 
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با ريگ و جغله و در غير اين صورت کاسۀ اصلی با مرور زمان . ريگ و جغله و الی به کاسۀ اصلی جلوگيری نمايد
ھمچنين . پر شده و ظرفيت ذخيرۀ آن کاھش می يابد چنانچه اين اشتباه در اعمار بند کجکی صورت گرفته استالی 

" شاه توت" دقيق و مفصل بند ذخيره ۀمطالع. استبمنظور تنظيم جريان آب ضرور ) پس بند(اعمار بند کوچک ديگر 
برای تھيه آب به منظور انکشاف ) يک(و بند ذخيره لوگر در پالن ھفت ساله زمان داوود خان " تنگی سيدان"در 

مطالعات ابتدايی اين بند ھا که قبأل انجام يافته اند، . آبياری، صنايع و رفع ضرورت آب نوشيدنی در نظر گرفته شده بود
 مليون متر مکعب است و احيای بند قرغه 3,9ھمچنان اعمار بند خرد کابل که ظرفيت آن حدود .  توانند مددگار باشندمی

عالوه بر اين در پالن . می توانند در آبياری منطقه کمک نمايند] 53، ص 1[ مليون متر مکعب 2,3با ظرفيت حدود 
نجشير و غوربند جھت توليد برق برای آن مناطق و شھر کابل ھفت سالۀ زمان داوود خان بند ذخيره باالی رودخانۀ پ

  .نيز در نظر گرفته شده بود که بايد روی دست گرفته شوند
  

  : کابل رودخانۀ ـ اعمار آبشار باالی 2.1.2
و چنانکه در بخش اول اين رساله تذکر داده شد، آبھای رويزمينی کابل در بسا جا ھا با آبھای زير زمينی در تماس بوده 

اين رابطۀ دو گانه خوشبختانه نه تنھا در کابل بلکه در بسياری مناطق ديگر مملکت نيز وجود دارد، . در داد و گرفت اند
در اين ساحات با آغاز تابستان برف ھايی که در بلنديھا ذوب . بطور مثال در سراسر درۀ پنجشير و گرد و نواح آن

در اثر باال رفتن سطح آبھای . و در نتيجه رودخانه پنجشير می گردندميشوند، باعث فراوانی آب جويبار ھای جانبی 
رويزمينی، يک مقدار از اين آبھا از بستر و جوانب درياچه ھا ، جويبار ھا و رود خانه ھا به جوانب آنھا نفوذ کرده 

چشمه ھا و جويبار ھا در پايان خزان و سراسر زمستان نسبت سردی ھوا، . منابع آبھای زير زمينی را ماالمال می کنند
در اين زمان آبھاييکه در موسم بھار و تابستان ذخيره شده اند، دوباره به . يخ بسته و آب رودخانه بسيار کم می شود

اين روال . بدين ترتيب رودخانۀ پنجشير در زمستان ھا از آبھای زير زمينی منبع می گيرد. رودخانه ھا جريان می يابند
انی آب را ذخيره می کند و در اوقات کمبود آب ذخيره گاه را می گشايد، ارزش عظيم اقتصادی طبيعی که در ايام فراو

ولی . اين پروسه در مورد رودخانه کابل نيز حاکم است. داشته و توانايی بھتر شدن و ارتقای بھره دھی بيشتر را دارند
با رودخانۀ پنجشير، کوچکتر و سرچشمه و از اينکه حوزه آبگير رودخانۀ کابل تا منطقۀ تنگی سيدان، در مقايسه 

  .رودبار آن ارتفاع کمتر دارد، بھره دھی اين روند طبيعی در کابل کمتر می باشد
چنانکه در بخش دوم اين رساله تذکر داده شد، رودخانۀ کابل در مسير بستر خود در بسياری جا ھا با طبقات آبگير و 

قات که به صورت عمده از احجار مسامه دار مثل ريگ ھا، جغله سنگ ھا اين طب. آبھای زيرزمينی رابطه مستقيم دارد
در مواقعی که رودخانۀ کابل آب می . و کانگلوميرات ھا و ريگ سنگ ھا ساخته شده اند قابليت خوب نفوذ آب را دارند

ر زير زمين جريان داشته باشد مخصوصأ در ايام آبخيزی مقدار معتنابھی آب از طريق بستر رودخانه به طبقات آبگير د
  ).2پروفيل (کشد  و در مواقع کم آبی دوبار به رودخانه سر می) 1پروفيل (مييابد 

  

  قطع اليه ھای دو طرفه و تحتانی رودخانه  :2پروفيل       
    اساس . و نفوذ آب از طبقات پايين به سطح رودخانه      
 .تغييرات از نگارنده]. 2[پروفيل از       

        قطع اليه ھای دو طرفه و تحتانی  :1روفيل پ    
     رودخانه و نفوذ آب از طريق بستر رودخانه به     
    تغييرات از ]. 2[اساس پروفيل از . طبقات پايين    
 .نگارنده    

  
ست به ارتفاع سطح قدار آبی را نشان می دھد که به طبقات پاين نفوذ می کند که اين آب متناسب ام  Q Inf 1در پروفيل 

يعنی ھر قدر که سطح آب رودخانه باال برود، بستر . آب در بستر رودخانه و وسعت ساحه بستر و مدت جريان آب
. رودخانه کالن و دوام جريان آب زياد باشد، به ھمان اندازه مقدار آبی که در طبقات پايانی نفوذ می کند بيشتر می شود

نست که احجار بستر رودخانه و دوطرفۀ رودخانه و طبقات پايينی قابل نفوذ آب پيش شرط اين قانونمندی طبعأ در آ
. ھر قدر تخلخل و ضخامت طبقات شان بيشتر باشد، به ھمان اندازه آب زياد تر از رودخانه به پايين نفوذ می کند. باشند
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در .  زمينی نشان می دھد تفاوت ارتفاع سطح آب رودخانه را با سطح آبھای زير2 و 1 در پروفيل ھای ∆hعالمت 
 سطح آب رودخانه باال تر از سطح آب زير زمينی بوده که در نتيجه آب رودخانه به سمت آب زير زمينی در 1پروفيل 

 ھويداست، با 2بر عکس چنانکه از پروفيل . اين حالت در مواقع زمستان و آغاز بھار اتفاق می افتد. جريان می افتد
مقدار اين . نه، سمت جريان آب زير زمينی تغيير خورده و به رودخانه ميالن پيدا می کندپايين افتادن سطح آب رودخا

  .قبل از ھمه متناسب به تفاوت سطح آب زير زمينی و سطح آب در بستر رودخانه می باشد) Q Ex(آب 
اده، می توانيم با تغيير حال با درک اين قانونمندی که طبيعت آنرا خيلی عالی عيار ساخته و رايگان به دسترس ما قرار د

و تحول ھر يکی از فکتور ھای متذکره، بازدھی اين قانونمندی را ازدياد بخشيده و مشکل آب کابل را تا حدودی حل 
ی ايجاب ميکند که در باالی رودخانۀ کابل به فواصل معين و حساب شده به گونۀ مثال برای ارتقای اين بھره دھ. کنيم

آبشار ھايی به بلندی چند متر محدود ساخته شوند تا در موسم فراوانی آب، سطح آب رودخانه را باال برده و آبھای زير 
  ).1ل مود(طرح ابتدايی اين آبشار ھا در مودل ذيل رويت يافته است . زمينی را تقويت فراون بخشند

  

 تقويت آبھایبه خاطر جھت باال بردن سطح آب  بين پل شاه دو شمشيره و پل باغ عموی کابلرودخانۀ آبشار باالی  :1مودل 
  . در باالی نقشه از نگارندهمودل. Google ،2008نقشه از  اساس  .زير زمينی و تدارک آب برای آبياری

  
بشار ھا دھنه يا گذرگاھی کوچک ساخته شود تا در مواقع آبخيزی باز  عالوه بر اين بھتر است در قسمت ھای وسطی آ

بلندی، عرض و ضخامت اين آبشار ھا با ملحقات آن متناسب به اوضاع . شوند و مسير جريان آب را فارغ نگه دارند
رودخانۀ کابل از اين آبشار ھا می توانند در طول . محل عمران، بستر و ميالن رودخانه بوده که بايد دقيق محاسبه گردد

  .چھاردھی تا ساحه پلچرخی به فاصله ھای کمتر از يک کيلومتر اعمار گردند
  

  :فوايد اين آبشار ھا قرار زير اند 
 . با کاھش سرعت جريان، نفوذ آب رودخانه به طرف عمق بيشتر شده و مقدار آب زير زمينی افزايش می يابد •
مده نه تنھا ريشۀ درختان بزرگ به آب ميرسند، بلکه استفادۀ مردم از با اعمار آبشار سطح آب ھای زير زمينی بلند آ •

 .آن ذخاير آسانتر می شود
مقدار بيشتر آب که در طبقات آبگير ذخيره می شود، در ايام کم آبی جھت نوشيدن، ھمچنان برای آبياری شھر و  •

 .دور و نواح آن مورد استفاده قرار گرفته می تواند
 .مينی جلو گيری به عمل می آيداز شور شدن آبھای زيرز •
. جريان آبھای زير زمينی سريعتر شده، آلودگيھايی که به اين آبھا منتقل شده اند به طرف شرق کابل انتقال می يابند •

در منطقۀ پل چرخی الزم است که يک دستگاه تصفيه آب اعمار گردد تا اين ھمه آلودگی ھا از آبھای زير زمينی 
. در غير آن اين ھمه کثافات از طريق رودخانۀ کابل به مناطق پايينتر انتقال می يابند. شوندبرای ھميشه دور ساخته 

اگر مقدار مواد مضره کم و مقدار نايتريت زياد باشد، ضرورت به تصفيه آب نبوده، امکان آن موجود است که از 
ای بايد بعد از آبياری دوم و يا سوم الکن چنين استفاده . اين آبھای آلوده در آبياری مزارع استفاده صورت بگيرد

 .کشت به عمل آيد که بی خطر است و نه قبل از آن
جريان و ذخيرۀ آب به داخل شھر به زيبايی ھای پايتخت افزوده، بر روان باشندگان آن اثر خوب گذاشته و باالی  •

 .اقليم شھر نيز تأثير مثبت می گذارد
 

. يدروجيولوجيک و ساختمانی و پاکسازی رودخانۀ کابل از کثافات استپيش شرط تطبيق اين پروژه محاسبات دقيق ھا
اگر از تراکم کثافت در بستر رودخانۀ کابل جلوگيری نشود، در اين صورت اين پروژه از ھدف خود تھی گرديده در 

يد جھت صيانت بنا بر آن مسؤلين شاروالی و مردم با. نتيجه آلودگيھای بيشتری به آبھای زير زمينی سرايت خواھد کرد
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از آبھای رويزمينی و زيرزمينی ھر چه زودتر دست بکار شوند، کثافات را به رودخانه سرازير نکنند تا آب پاک 
  . در اين رابطه الزم است ھر چه زودتر قوانين صيانت از آب بوجود بيايد. بنوشند و شھر را زيبا نگھدارند

  
  :ديررس  ھای پروژه ـ 2.2

از جانب . اد گردد و صنايع انکشاف يابد به ھمان اندازه ضرورت به آب نيز بيشتر می گرددھر قدر تعداد نفوس زي
ديگر، چنانکه در باال ذکر گرديد، با گرم شدن ھوای کره زمين بارندگی کمتر شده و خشکسالی ھای بيشتری در پيش 

کابل بصورت طويل المدت حل با در نظر داشت عوامل مذکور با تطبيق پروژه ھای زودرس مشکل کمبود آب . روست
 ھزار متر مکعب آب نياز دارد و اين در حاليست که امکانات 400اقل به ھمين اکنون شھر کابل روزانه حد . نمی گردد

 بنا بر آن برای رفع اين مشکل بايد بديل ھای ديگری جست و جو گردد .تھيه می شوداستفاده از نيم اين مقدار به مشکل 
ی ديررس امکانات استفاده از منابع جديد که وقت و پول بيشتر می خواھند در دراز مدت ميسر تا با طرح پروژه ھا

در ذيل از دو طرح به عنوان . با اجرای اين پروژه ھا آب از خارج حوزۀ کابل به اين شھر انتقال خواھد يافت. گردند
  .مثال بصورت مختصر يادآوری می گردد

  
  : کوکچه ودخانۀر ـ استفاده از حوزه آبگير 1.2.2

چون . رودخانۀ کوکچه در ھندوکش شرقی از مناطق چخچالی منبع گرفته و آب رود خانه ھای متعددی به آن می ريزد
آب دره ھای جانبی کوکچه نيز از ارتفاعات بلند سرچشمه می گيرند، بنا برآن با ذوب شدن برف ھا و يخچالھا در پايان 

اين رودخانه در اثر فراوانی آب و نشيب تند، نه تنھا .  آب فراوان می داشته باشدبھار و سراسر تابستان رودخانۀ مذکور
بستر خود را سال به سال عميقتر می سازد بلکه پيوسته سواحل خود را تخريب و سرک ھا و زمين ھای اطراف خود را 

تحکيم سواحل "ای به نام جھت جلوگيری اين تخريبات در پالن ھفت سالۀ داوود خان پروژه . خساره مند می گرداند
رودخانۀ کوکچه در طول چندين صد کيلومتر بخاطر عمق .  مورد مطالعه قرار گرفت ولی جامۀ عمل نپوشيد"کوکچه

. زيرا در طول تاريخ باشندگان منطقه توانايی مھار کردن آب آنرا نداشتند. زياد بسترش مورد استفاده قرار نگرفته است
 موجود افغانستان، با وجود انکشاف صنعت و تخنيک پيشرفته که استفاده از آب کوکچه و دولت ولی رژيم ھای ميراثی

اين رودخانۀ با آب . را مقدور ساخته و ھنوز ھم ممکن تر می سازد، ھيچگاھی بفکر استفاده از آب کوکچه نگرديده اند
ر فروکاست می کند، نه تنھا منبع  مت500 متر به کمتر از 4000فراوان و سرکوب شديد که از ارتفاع حدود بيشتر از 

جای تأسف است که دولت افغانستان در کشور ھای . ِآب است بلکه امکان توليد برق را به وجه احسن ميسر ساخته
 رودخانۀ .ھمسايه بخاطر انرژی کچکول گدايی می گرداند در حاليکه منابع آبی خداداد وطن بدون استفاده به ھدر ميروند

 ).2تصوير (الشرقی دره پنجشير توسط کوتل انجمن از رودخانه پنجشير جدا می گردد کوکچه در انتھای شم
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  ]. 3) [ِپشت سر(و ھندوکش شرقی )  روپيش( رو افتادۀ ننگرھار و لغمان  تصوير فضايی حوزه ھای ف :2 تصوير

 
انۀ کوکچه در شمال کوتل انجمن که از مناطق غنی از برف و بنا بر آن امکان آن موجود است که از حوزۀ آبگير رودخ

اين آب اضافی در منطقۀ ). 1شيمای (يخچال ھا به جريان می افتد، يک مقدار آب به رودخانۀ پنجشير ھدايت داده شود 
  . رھنمايی شده و تا کابل رسانده شود) 3تصوير (گلبھار به کانال موجود پروان 

  

 
 

 کانال پروان که آب رودخانه پنجشير را به پروان  :3تصوير 
  .2002 تابستان از نگارنده،:  تصوير.ھدايت می کند

  انجمن  آبھای جاری در نواحی ارتفاعات :1شيمای 
  ).دايره ھای سبز( با شھر ھای کابل و جالل آباد) دايره سرخ(

 .دهاز نگارن: شيما 
  

 بايد توسعه داده شود و يا کانال جديدی در مجاورت آن )3تصوير  ( کانال پروان،در صورت عملی شدن اين پروژه سالم
عالوه بر اين امکان دارد يک مقدار آب از رودخانۀ سالنگ و رودخانۀ غوربند نيز به اين کانال ھدايت . حفر گردد

  .گردد
مبود آب کابل تا حدود زيادی حل می شود، از جانب ديگر با اعمار بند با تطبيق اين طرح از يک جانب مشکالت ک

باالی رودخانه پنجشير نيروی حرکی آن افزايش می يابد، زيرا آب رودخانۀ پنجشير زياد گرديده بھره دھی انرژی اين 

دريای پنجشير

کوتل انجمندريای کوکچه



 9

ان کابل و نواحی در اين صورت نيازمندی اھالی پنجشير و باشندگ. رودخانه را که سرکوب شديد دارد افزايش می دھد
 تا )3تصوير  (بر عالوه امکانات محدود آبياری در جناح جنوبی کانال. آن از لحاظ برق تا حدودی مرفوع می گردد

حوالی کابل ميسر گرديده و آبھای زير زمينی منطقه تقويت شده و از ھمه مھمتر شدت تخريب اطراف رودخانۀ کوکچه 
  .کاھش می يابد

در (، جزييات اين طرح در ھر حال. ت ھمه جانبه ايست که در ساحه بايد صورت بگيرندپيش شرط اين طرح مطالعا
 يک مقدار آب در پايين بند آبگردان بايد ھميشه جريان داشته نشان می دھد که) اين رساله از آوردن آن صرف نظر شده

قسمت ھای وسطی . تخريب نگرددباشد تا محيط زيبای زيست حيوانات و نباتات در قسمت ھای بااليی رودخانۀ کوکچه 
  .و پايانی رودخانۀ کوکچه آب کافی می داشته باشد و به خطر کمبود آب مواجه نمی گردند

گذر از کوتل انجمن و درۀ پنجشير به يک خط مواصالتی با اگر اين طرح اجرا گردد به پروژه بعدی که بدخشان را با 
چگونگی اين خط مواصالتی در . تاه می سازد، کمک می رساندکابل وصل می کند و راه کابل بدخشان را بسيار کو

  .مورد مداقه قرار می گيرد" امکانات توسعۀ اقتصادی بدخشان" نوشته ديگر تحت عنوان ضمن
 

  : ھلمند رودخانۀاستفاده از حوزه آبگير  ـ 2.2.2
طح بحر سر چشمه گرفته و بيشتر از  متر از س4000رودخانۀ ھلمند از شيله ھای جنوبی کوه بابا از ارتفاعات بيشتر از 

سرچشمه اين رودخانه بزرگ .  کيلو متر از بين کوھستانھا، وادی ھا و دشت ھای جنوبغرب مملکت می گذرد1000
چون چشمه . باالتر و بلند تر از سرچشمه رودخانه کابل قرار داشته و ساحۀ آبگير آن در ھمان منطقه وسيعتر می باشد

تفاعات بلند قرار دارند، از اينرو در تابستانھا با ذوب شدن برفھا آب فراوان به ھلمند سرازير می ساران اين ناحيه در ار
الکن متأسفانه از آب اين رودخانۀ پر خروش در وطن کمتر فيض برده می شود، زيرا مقادير زياد آن از . گردد

  . افغانستان خارج گرديده و در ايران مورد استفاده قرار می گيرد
ه اوضاع ساحوی اين امکان موجود است که يک مقدار آب از رودخانۀ ھلمند به رودخانۀ کابل ھدايت گردد، نظر ب

مخصوصأ که اين دو رودخانه در نزديکی يکدگر قرار داشته و ساحۀ آبگير رودخانۀ ھلمند باالتر از ساحۀ آبگير 
   ).1 و نقشه 2رودخانۀ کابل بوده و به مراتب کالنتر از آنست شيمای 

 

  
           شبکه آبھای افغانستان با ساحات آبگير  :1نقشه           
 .از نگارنده: نقشه . رودخانه ھای ھلمند و کابل          

 چشمه ساران رودخانه ھای ھلمند و  : 2شيمای   
 .نگارندهاز : شيما  ).دايره سرخ(کابل   
  

نظر به اوضاع اراضی حفر يک آبراھه کافيست تا مقداری از آب ھلمند تغيير جھت يافته و به رودخانۀ کابل سرازير 
، مقدار آبيکه از ھلمند گرفته )در اين رساله از آوردن آن صرف نظر شده(با در نظر داشت جزييات اين طرح . گردد

فی نگذاشته و بر جريان طبيعی و حفظ محيط ھای حياتی آن در طول مسير می شود، در بازدھی مجموعی ھلمند تاثير من
  .جريان نقصان وارد نمی کند

افزايش يافته و کمبود آب کابل " تنگی سيدان" در" شاه توت"با ھدايت اين آب به کابل امکان ذخيره آب در بند آبگردان 
اين نظريه در زمان . لعات در ساحه نيازمند استاين طرح نيز به محاسبات دقيق و مطا. تا حدودی مرفوع می گردد

ولی اوضاع آشفته . امير عبدالرحمان خان مورد بحث قرار گرفت و در عصر حبيب هللا خان بار ديگر متجلی گشت
فرخنده امانی بار ديگر مطرح گرديد ولی در زمان سياسی مملکت مجال تطبيق اين فکر را نداد تا اينکه در عصر 

  .ت نادری از خاطره ھا بکلی زدوده شدخاندان بی کفاي
  
  : ـ نتيجه 3

چنانکه در بخش اول اين رساله شرح داده شد، از يک جانب تعداد نفوس کابل پيوسته زياد شده ميرود، شھر بدون کدام 
 و به از جانب دگر ذخاير آب کاھش يافته. پالن توسعه يافته و احتياج به آب جدی تر شده و روز به روز افزايش می يابد
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منابع آب بی رحمانه دستبرد زده می شود، مخصوصأ که با بکار گيری وسايل مختلف تخنيکی به صورت متداوم و خود 
بر عالوه در . سرانه مقدار زياد آب استخراج گرديده و طبقات آبدار در اعماق بيشتر نيز مورد چپاول قرار می گيرند

يرد، طبقات از آب خالی شده و سيستم طبيعی آبھای زير زمينی ساحاتی که ريگ کشی در بستر رودخانه صورت می گ
ُمضاف بر اين با دستبرد بر منابع آب مقادير زياد آن ھدر رفته و سطح آب زير زمينی مثل گذشته . از ھم پاشيده است
و قابل استفاده در اثر بی توجھی حکومت و مردم بخشی از آبھای رويزمينی و زيرزمينی آلوده شده . پايين افتاده می رود

  .نمی باشند
مشکل کمبود آب کابل ھنوز حل نگرديده، وابستگی به بارندگی ھنوز ادامه داشته و خطر خشکساليھای متواتر باشندگان 

از طرفی اقتصاد نا سالم موجود، عدم ھم آھنگی بين دفاتر امور آب در ادارۀ . کابل را بيرحمانه تھديد می کند
کشور ھای خارجی در مسايل آب مملکت و موجوديت ان جی او ھا و عناصر بی تفاوت و مستعمراتی، دست ھای دراز 

بی کفايت، بخصوص در رأس وزارت انرژی و آب به مشکل آب مردم سر تا سر کشور منجمله کابل افزوده و اين شھر 
ازييکه که دولت دست چنانکه بعد از ھفت سال سر و صدای بازس. پر نفوس را قدم به قدم به فاجعه نزديکتر می کند

ُنشانده سر داده و گوش فلک را کر کرده ھنوز کابليان در پايتخت کشور مضاف بر گرسنگی، تشنگی می کشند و شبھا 
خوانندگان ارجمند کوچ کردن . حال روستا ھا و دھکده ھای کشور حديثيست غمبار تر از اين. در تاريکی می گذرانند

 بخاطر کمبود آب بخاطر 2008ان باشندۀ دھستانات بلخ و تخار را در تابستان جبری، فاجعه بار و دسته جمعی ھزار
جالب توجه است که ادارۀ مستعمراتی افغانستان از اين ھمه مصايبی که باالی مردم آمده خمی بر ابرو . خواھند داشت

سنه و تشنه و پا برھنه اين  اھالی گرشانه ھای دوخته تا بار ديگر بر 2009نياورده ديده به انتخابات رياست جمھوری 
  .سرزمين سوار شود

بر اساس اعدادی که در بخش دوم اين رساله تذکر يافت، يک محاسبۀ ساده نشان می دھد که اگر خشکساليھا دو و يا سه 
ای ، منابع آبھ)اميد که شوند(و ضمنأ ذخاير آبھای زير زمينی ھم تقويت نشوند ) اميد که نکند(سال پيھم ادامه پيدا کند 

در اين محاسبه ضرورت آب برای يک نفر . ساحۀ کابل به پايان رسيده و فاجعه بی آبی و تشنگی پر و بال می گستراند
  . ليتر آب مصرف دارد140 ليتر در روز در نظر گرفته شده، در حاليکه يک اروپايی روزانه 60ِصرف 

  
   :نی کابلنوشيد آب دريافت کفاف

 ]4 [ متر مکعب167000000 =  ميالدی2005 به اساس محاسبات سال بلمجموع ذخاير آبھای زيرزمينی کا
   آب در روز ليتر60  = يک فرد آبضرورت
   نفر4700000 = 2008 در سال نفوس کابل

 =   آب در روز  ليتر282000000 =  آب در روز  ليتر60 ضرب نفر 4700000 =ضرورت آب کابليان در روز 
   آب در روزمتر مکعب 282000

   روز 592,2 =  آب در روزمتر مکعب 282000  آب تقسيم متر کعب167000000 =خاير به حساب روز   ذفکفا
  . ماه19,7) =  ماهيک (  روز 30 تقسيم روز  592,2 =کفايت ذخاير به حساب ماه 

  
يان می  ماه به پا20چنانيکه از اين محاسبۀ ساده بر می آيد، ذخاير آب کابل در صورت خشکسالی در مدت کمتر از 

 ليتر در روز برای يک نفر مد نظر بگيريم، ذخاير ذکر شده در طی سه سال و 30اگر ضرورت حد اقل آب را . رسند
ولی محاسبه اولی به واقعيت نزديکتر است، زيرا اين محاسبه مصارف آب را در صنعت . سه ماه به پايان خواھند رسيد

  .زراعت و غيره در نظر نگرفته است
بزرگی که از ناحيه کمبود آب متصور است، با وجود اوضاع بد و مغشوش کنونی بايد جھت انکشاف بنا بر خطرات 

اقتصادی ميھن، استفاده از منابع طبيعی، مخصوصأ منابع آب در اولويت کاری مسؤلين امور بخصوص وزارت ھای 
را ھمانا منابع انرژی و طرق زيرا يکی از ارکان مھم انکشاف اقتصادی . انرژی و آب، معادن و زراعت قرار گيرد

بنا برين برای . استفاده از آنھا می سازد که توليد برق، توسعۀ زراعت و مالداری و تھيۀ آب نوشيدنی جزئی از آن است
بر عالوه . بسيار ضرور استمعقول و سالم منابع آب   و مديريتکاھش وابستگی از بارندگی اعمار بند ھای آبگردان

اھميت اين مسأله در سنجش . ب، بيالنس منابع آبھای رويزمينی و زيرزمينی حوزه کابل الزميستبرای انکشاف منابع آ
بنا . ميزان آب است، با در نظر داشت اينکه در ھنگامی که ضرورت آب بيشتر می گردد، آب رودخانه ھا کم می شود

در جريان سال است، زيرا مقدار زياد آب که بر اين مشکالت عمدۀ مردم کابل تنھا کمبود آب نبوده، بلکه مسألۀ تقسيم آن 
از اينرو اعمار بند ھای آبگردان . در زمستان ھا و شروع بھار به دسترس قرار دارد ذخيره نگرديده و به ھدر می رود

  ].5[مھمترين ضرورت در سکتور اقتصاد آب پنداشته می شود 
دنی ) ه داردکه بدون پالن از ھفت سال بدينسو ادام(انکشاف سريع شھر کابل  تفاده در امور م و تأمين آب کافی جھت اس

د رار گيرن ه ق ورد مطالع ل م وزه کاب ود آب در ح ع کمب اطر رف ات بخ ام امکان ا تم د ت ی کن اب م ی ايج ن . و زراعت در اي
ان و تنظيم آب ھای  ا جري ل ب ی در حوزۀ کاب رژی آب د ان روژه ھای جدي د ھای آبگردان و احداث پ خصوص احداث بن

ل سفارش . النگ، غوربند و ساير رودخانه ھای اين حوزه ارتباط اساسی داردپنجشير، س ل قاب ردات ذي در اين رابطه مف
  :اند 
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 اعمار بند ھای آبگردان به منظور تامين آب نوشيدنی، آبياری و توليد برق،  •
د اي. دريا فت ارتباط بارندگی با ساحۀ آبريزه و متناسب کردن ذخاير آب با سيستم ھای آبياری • ار بن ن موضوع در اعم

دارد، در . ھای سرده و سلما از نظر افتيده اند چنانکه بند سلما ظرفيت کوچک داشته و گنجايش مقدار آب موجود را ن
 .حاليکه اين تناسب در بند سرده بر عکس است

 تنظيم آب و تعيين حد اعظمی و اصغری آن در ترتيب و طرح پروگرام ھای انکشاف آبياری، •
 ر ستيشن ھای جديد برای اندازه گيری جريان آب، نصب و اعما •
 استفاده از ساير منابع چون رودخانه ھای کوکچه، سالنگ، غوربند و ھلمند، •
 .ھدايت و فلتر آبھای رويزمينی به ذخاير زيرزمينی در ايامی که آبھای رويزمينی فراوان وجود می داشته باشند •
ا • وذ در آبھ ای ايجاد آب ھای ايستاده به منظور نف ه و آبھ ه رودخان ی و استخراج آب از سواحل نزديک ب ر زمين ی زي

 ايستاده،
 معقول از آبھايی که در اعماق بيشتر قرار دارند،سالم و استفادۀ  •
وی آب ھای  • تمم در پھل ه حيث م افی ب ابع ک رای نوشيدن و در صورت من ای تحت االرضی ب سروی و انکشاف آبھ

 رويزمينی،
دار و تھيۀ نقشه ھای جيالوجيک و  • ات آب ھايدروجيولوجيک و احداث چاه ھای امتحانی و معلوماتی غرض تثبيت طبق

 اندازه نمودن مقدار استخراج آب،
اندازه گيری و ارزيابی وضعيت عمومی آب ھای زير زمينی و ترسيم نتايج مطالعات و معلومات ھايدرو جيالوجيک  •

 .ن ذخيرۀ آبھای زير زمينیباالی نقشه ھا به مقصد ايضاح موقعيت، سمت جريان و تعيي
 تقليل نفوس کابل از طرق ايجاد امکانات کار و معيشت در واليات، •
رژی، • وژی تبديل افراد غير مسلکی از ماموريت ھای علمی در وزارت آب و ان أمين تکنول ا در صورت ت را تنھ  زي

 .ب ميسر می گرددھای متناسب  که پيش شرط آن موجوديت کادر ھای متخصص است، امکان حل مشکل کمبود آ
 سپردن مسؤليت وزارت آب و انرژی به افراد متخصص، ملی و دلسوز وطن، •
 مطالعات در زمينۀ استفاده از سيستم ھای تحت فشار مانند آبياری قطره ئی، بارانی و زير زمينی، •
د • اھش می دھ ه مصرف مجموعی آب را ک دان معناس. مطالعات در مورد استفادۀ چندين بار از آب ک ن ب ه آب اي ت ک

در برخی کشور ھاييکه . مصرف شده نبايد دور انداخته شود، بلکه بار دگر و به منظور دگر مورد استفاده قرار گيرد
 .می شودکار گرفته  شده بار دگر يکه مصرفبه کمبود آب مواجه اند، تا بيشتر از ده بار از آب

ا رت گرفتهبررسی اشتباھاتی که در گذشته در خصوص استفاده از منابع آب صو • ه . و جلوگيری از تکرار آنھ را ب زي
 ."را تکرار کندخود  اشتباھات ست که نکند محکوم اهملتی که تاريخ را مطالع:"گفتۀ يک عارف 

سليم مقامات مسؤل  • ی ت ر زمين ی و زي استفاده از راپور ھای سازمانھاييکه سالھا و به دفعات در مورد آبھای رويزمين
انرژی که در ھمۀ عمر شان يک صفحه راجع به آب و انرژی نخوانده اند مانند اعوان و شده اند و جناب وزير آب و 

 .انصار شان از درک آنھا عاجز اند
  

 :در پايان اين رساله بيتی از حافظ را بمثابه حسن ختام می آورم 
  

  که نشنيد يا شنيددر بند آن مباش     حافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس
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  ماخذ ھا ـ 4
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