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11.  Бандҳои дарёҳо  

Дар Афғонистон  ислоҳ ва зербиноии манобеи обӣ баъд аз бозгашти 
ҷангҳои мутавотири сисола моро хӯшбинӣ сохтааст.Ҳамин ҷангасоси 
тамоми зербиноҳое, ки байни солҳои 1940-1970 сохта шуда буд , 
муттазарар ва тахрибшудааст.  

Ояндаи равшан ва уммедкунандаро мусоид сохта, ки нуфус афзоиш ёбад.  

Нуфуси Афғонистон дар соли 2000 –и мелодӣ   35 милиюн  дар соли 2050 
ба 64 милиюн болиғ хоҳад шуд.  

Нуфӯси шаҳри Кобул дар соли 1960-имелодӣ 285000 нафар дар сол 2015 
4.5 миллион афзоиш ёфт. Тақрибан 74% нуфӯси Афғонистон дар деҳот 
зиндагӣ мекунад, ки ба бахӯр ва намири зиндагии хешро пеш мебарад. 
Зироат 98% оби Афгонистонро масраф мекунад, ки 85% он аз аз дарёҳои 
умда ба даст меояд. 12% замини Афғонистон қобили зироат аст. 4% он 
таҳти кишт аст, ки ба лиҳози имкон ва хурунулужӣ болои оби борондагии 
баҳор ва об шудани барф муттакианд ва мадорике, ки дар шаҳрҳо зиндагӣ 
мекунанд ташнаи оби поканд. 

Системи дарёи Кобул, ки дарёи Лугар, Ғурбанд, Панҷшер, Кунар ва ғайра 
муовинини онанд ба кумаки кишвари дӯсти Ҳинд барои сохтани банд, 
плонҳои зиёдеро тарҳ карданд, локин Покистон аз ин кор розӣ ба назар 
мерасад. 

Зербано, калиди инкишоф мсаҳсуб мебошад. Тоъсисоти қаблӣ фаромӯш 
шуда ва эъмори муҷаддади тоъсисот шояд муваффақ нашавад. Плонҳои 
ҷадид бояд зарурати корҳои зайлро бояд бишносад. 

1. Ниёзмандии мавҷуди хонавода ва зироат. 

2. Дар оянда зарурати оби хонавода, зироат, санъат ва моварои сарҳадот. 



Вазъи мавҷуда ва ояндаи Афғонистон ба зербанои бештари зироат 
зарурат дорад, Ин зарурат шомили ҷӯй, конолҳои обёрии хурд тро 
бузург мебошад. 

Бандҳои маввҷудаи мавриди баҳс: 1. Банди Салмо дар вилояти 
Ҳирот болои дрёи Ҳарируд, 2.Банди Каҷакии вилояти Ҳелманд, 
Банди Даҳла дар вилояти қандаҳор, болои дарёи Ғазнӣ. 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

Банди Салмо дар 150 килуметрии шарқи вилояти Ҳирот, ки 
иртифои он 10 метр аст, аз хок ва санг сохта шуда. Бояд баста ва 



пур шавад. Ин банди тавлиди барқ ва обёрӣ аст, ки тӯли қисмати 
болоии банд1.000 метр аст ва зарфияти фаъоли он 560 милиюн 
метри мукааб аст. 

Банди Салмо дар соли 1979 мелодӣ сохта шуд, локин дар ҷангҳои 
дохилии Афғонистон муттазарар гардида ва дар соли 1988 мелодӣ 
бо кӯмаки кишвари дӯсти Ҳинд сохта шуда ва баъд аз он нотамом 
монда шуд. Баъд аз соли 2004—и мелодӣ Ҳукумати Ҳинд бо 79 
милиюн доллари амрикоӣ бори дувум кӯмак намуд, локин то ҳанӯз 
банди баста пур нашудааст. 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

Бандҳои дигар пешниҳодхои қобили мубоҳиса: 

1.Банди Алмори болои дарёи Алмор, даро ҳавзаи мӯдарёи вилояти 

2.Банди Бахшободи Фароҳруд дар вилояти Фароҳ. 

3. Банди Камолхон дар қисмати суфлии дарёи Ҳелманд, дар вилояти 
Нимрӯз. 

4. Банди Бахдара дар вилояти Панҷшер болои дарёи Панҷшер 

5. 13.4 банди дигар болои дарёи Кобул ва муовинини он плон шудааст. 
Ҳиффозати тавилулмуддат ва фаъоли бандҳо тавассути таълим ва 
тарбия тазмин шуда метавонад. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


