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اعمار بند "شاه توت" در چهاردهی کابل
به اتریخ  25نوامرب  2020از طریق رسانه ها خمتصراً اعالن گردید که بند "شاه توت" در چهاردهی کابل
به کمک هندوستان اعمار می گردد .از شنیدن این خرب خوشحال شده و می دانستم که در کتابی که
داکرت روستائی در مورد "مشکالت کمبود آب در شهر کابل و احیای کاریز ها در افغانستان" در سال
کتاخبانه افغان-جرمن آنالین موجود است ،در این مورد مطالبی وجود دارد .اینک
 2018نگاشته و در
ٔ
آن مطالب را از صفحات  98ات  100آن کتاب گرفته ،در ذیل خدمت خوانندگان گرامی تقدمی می
منامی .ضمناً ایدآوری می کنم که در این کتاب در مورد سرسبزی و شادابی کابل در گذشته و امکاانت
احیای جمدد آن معلومات جالبی ارائه گردیده .امیدوارم که اب اعمار بند "شاه توت" ،کابل عزیز شادابی،
سرسبزی و طراوت خود را ابز ایبد ات ابشندگان این شهر بتوانند نفسی اتزه کنند و از کم آبی ،بیشرت
ازین رنج نربند .لینک کتاب مذکور چننی است:
http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/Roosati-Rafiqpoor_2018_Probleme_der_Wasserknappheit_in_der_Stadt_Kabul.pdf

اعمار بند "شاه توت" در تنگی سیدان
تنگی سیدان در قسمت جنوبغرب کابل قرار
دره ابریک اُنی است که از دامنه
داشته و اجنام ٔ
های شرق کوههای پغمان و جلگه های جنوبی
کوه اباب در مشال "کوه قلندر" آغاز گردیده ،بعد
"کوته عشرو" از
منطقه "سیاهخاک" و
از گذر از
ٔ
ٔ
منطقه "پلسرخ" در غرب "میدانشهر" در یک
ٔ
حوزه
منحنی به تنگی للندر (لعل اندر) رسیده به ٔ
افتاده مرکز کابل می رسد .کمرتین عرض این
فرو ٔ
منطقه "شاهتوت" که در جنوبشرق "تنگی
دره در
ٔ

منطقه
سیدان" قرار دارد ،سنجششده (شکل .)1
ٔ
شاهتوت در بنی شاخههائی از سلسله های سیاه
کوه و کوه خواجه گلیاران در جنوب و کوه
سنگ رخیته و کوه برج سرخ در مشال احاطه
گردیده و امکاانت اعمار یک بند آبگردان را به
خوبی آماده کرده .چنانکه از شکل  1آشکار می
افتاده
گردد،
ٔ
حوزه فرو ٔ
منطقه "شاه توت" نسبت به ٔ
کابل دارای ارتفاع بیشرت بوده و اب استفاده از این
سرکوب طبیعی امکان آن موجود است ات به

افتاده مرکز کابل آب
حوزه فرو ٔ
خبشهای وسیع ٔ
رسانده شود.
چنانکه در فصل  1.1.5تذکر داده شد ،حجم
منطقه تنگی سیدان به داخل رودخانه
آبی که در
ٔ
از سال  1961ات  1980اندازه گریی شده ،بنی
 1،13ات  7،96مرت مکعب در یک اثنیه [ ]1نوسان
میکند .متخصصان امریکائی [ ]2اب ارقام دست
داشته و ارقامی که از طریق یک مودل حاصل
نطقه تنگی سیدان
کرده اند ،حجم آبی را که در م ٔ
جراین می کند ،بنی ساهلای  1962ات  1980از
 3،0ات  17،2مرت مکعب در یک اثنیه حماسبه کرده
منطقه
اند .به این ترتیب حد اوسط جراین در
ٔ
تنگی سیدان ساالنه حدود  100میلیون مرت
مکعب آب می ابشد .گفته میشود که مصرف
این پروژه به  235میلیون دالر پیشبینی شده که از
جانب دولت هند پرداخت و اعمار می گردد.
این بند حدود  150میلیون مرت مکعب آب را
ذخریه کرده و ات پنج مگاوات برق در ساعت

هتیه آب نوشیدنی برای ابشندگان
تولید و در ٔ
کابل نیز کمک می کند .اب اعمار این بند و اب
احیای سیستم آبیاری عنعنه ئی و توسعه و
انکشاف شبکه های مدرن آبیاری نه تنها مشکل
کمبود آب نوشیدنی ات حدودی مرفوع میگردد،
بلکه کابل عزیز سرسبزی گذشته اش را ابز خواهد
ایفت.
گذشته از این ،امکان آن میسر می شود که
معضله آب مناطق و سیع دیگر مانند موسهی،
ٔ
چهارآسیاب و خریآابد در جنوب کابل و مناطق
شیوکی ،بگرامی ،حسن خیل و نواحی پلچرخی
در شرق کابل ،نیز مرفوع گردد .در این مناطق هم
ات جائیکه ممکن است ابید شبکه های آبیاری
عنعنوی احیاء گردیده و مدرنیزه شود؛ در جمموع
ابید اولویت به ساحاتی داده شود که از نظر
زراعتی و از بنی بردن أتثریات ان گوار تغیریات
اقلیمی ارزش خاص دارند.

دره "تنگی سیدان" و خطوط آبی رودخانه های کابل و
افتاده مرکز کابل .مربع سرخ ٔ
حوزه فرو ٔ
شکل  :1خبش جنوبی ٔ
لوگر را نشان می دهند که بدون مقیاس و بزرگ ترسیم شده( .اساس نقشه از گوگل  ،2018تغیریات از رفیق پور).

عالوه بر این ،ابید حتقیقات پریامون آهبای
زیرزمینی به مقصد تثبیت آب نوشیدنی ،که اب
اعمار بند "شاه توت" به صورت مؤثر و مثبت
تغیری خواهد خورد ،بهطور پیوسته صورت گرید.
در هر حال ،افکار مردم حمل در امور توزیع
آب ابید مد نظر گرفته شود و خود آهنا نیز
الزاماً در امر حفظ و مراقبت از شبکه های
آبیاری سهیم ساخته شوند.
ضرورت اعمار این بند یکی به خاطر آن است
افتاده مرکز کابل در وقت کشت و
حوزه فرو ٔ
که ٔ
کار ساالنه به  7ماه آب ضرورت دارد .از جانب
دگر این کمبود آب رویزمینی به منظور فوق ابعث
آن می گردد که آهبای زیرزمینی بر اثر آبیاری تغذیه
نگردیده و سطح این آهبا اپئنی بیافتد که در نتیجه

چاهها خشک شده و ضرورت به آب بیشرت می
شود.
ذخریه آب نه تنها به
اب اعمار این بند امکان
ٔ
منظور زراعت موجود است ،بلکه تولید برق هم
میسر میگردد .اعمار بند ذخریه به منظور آبیاری
منطقه کوچکی هم ابشد و
و تولید برق اگر برای
ٔ
مصرف زایدتری را هم اجیاب کند ،منفعت فراوان
در قبال دارد [ ،3ص .]50
کاسه بزرگرت برای
در این صورت ابیست یک ٔ
بند ذخریه اعمار گردد ات تولید برق به نسبت کمبود
آب ،به خصوص در اتبستاهنا ،به مشکل مواجه
نشود .مهچنان ساختارهای آبیاری ابید اپئینرت از
ساختمان توربینها آابد گردند .در این رابطه
حماسبات ارتفاع مناطق زراعتی مهم اند ات

تقسیمات آب به وجه درست صورت پذیرد .لوگر پیشنهاد شده که ابید در  25کیلومرتی شرق
هکذا چگونگی اوضاع جیالوجیک در این رابطه مرکز پل علم آابد گردد.
کاسه بند در بنی احجار آهکی
نقش دارد .زیرا ٔ
متحو ٔله قرار داشته که درزهای بیشماری را دارا بوده
دره اصلی قرار دارند که
و به ز ٔ
اویه  30درجه از ٔ
کاسه بند و هم در
امکان ضیاع آب هم در ٔ
جناحهای آن موجود است [ ،3ص.]57
کاسه اصلی ابید بند کوچکرت (پیش بند)
قبل از ٔ
اعمار شود ات از انتقال ریگ و جغله و الی به
کاسه
کاسه اصلی جلوگریی مناید ،در غری آن ٔ
ٔ
اصلی اب مرور زمان از این رسوابت پر شده و
ذخریه آن کاهش می ایبد ،چنانکه این
ظرفیت
ٔ
اشتباه در اعمار بند کجکی و بند دهله صورت
گرفته .مهچننی اعمار بند کوچک دگر (پس بند)
به منظور تنظیم جراین آب ضرور است.
مطالعه دقیق و مفصل بند ذخریه "شاه توت"
ٔ
ذخریه لوگر در پالن هفت
در "تنگیسیدان" و بند ٔ
ساله زمان حممد داؤود (مأخذ یک) برای هتیه آب
ٔ
به منظور انکشاف آبیاری ،صنایع و رفع ضرورت
آب نوشیدنی در نظر گرفته شده بود .مطالعات
ابتدائی این بندها که قبالً اجنام ایفته اند ،میتوانند
"خردکابل" که
مددگار ابشند .مهچنان اعمار بند ُ
ظرفیت آن حدود  3،9میلیون مرت مکعب آب
است و احیای بند قرغه اب ظرفیت حدود 2،3
میلیون مرت مکعب [ ،3ص  ،]53می توانند در
آبیاری منطقه کمک منایند.
ساله زمان حممد
عالوه بر این ،در پالن هفت ٔ
داؤود ،بند ذخریه ابالی رودخانه های پنجشری و
غوربند جهت تولید برق برای آن مناطق و شهر
کابل نیز در نظر گرفته شده بود که ابید دوابره
روی دست گرفته شوند .برای رفع کمبود آب در
رساله [ ]4اعمار یک بند آبگردان در
کابل در ٔ
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