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 اموزش از راه دور 

 

 . بندهای دریاها ۱۱

 را  های متواتر سی ساله  ماگشت جنگاز باز بعد، بنایی منابع آبیزیر در افغانستان اصالح و

ساخته  ۱۹۷۰و  ۱۹۴۰که بین سالهای ا های نبم زیرتما اساس  گساخته است. همین جن خوشبین

 است . ساختهمتضرر  را شده بود

 نفوس افغانستان در مساعد ساخته که نفوس افزایش یایده را نیکننده زم وارامید اینده روشن و .

میالدی به  ۲۰۵۰درسال  و، ونیمیل ۳۵میالدی  ۲۰۱۹درسال  ،ونیمیل ۳۰میالدی  ۲۰۰۰سال 

 .ون بالغ خواهند شدیمیل ۶۴

  ون یمیل ۴.۵میالدی به  ۲۰۱۵نفر ودر سال  ۲۸۵۰۰۰میالدی  ۱۹۶۰نفوس شهر کابل در سال

ی گکه به بخور و نمیر زند .دنی میکنگندهن در دهات زنفوس افغانستا ٪۷۴یبا افزایش یافت .تقر

آن از دریاهای  ٪۸۵، که کند آب افغانستان را مصرف می ٪۹۸. زراغت دنیش میبرخویش راپ

، که به آن تحت کشت است ٪۶قابل زراعت است و زمین افغانستان  ٪۱۲. دعمده بدست می آی

در  همانیکتکی اند. و مردمی بهار و آب شدن برف گآب بارنداظ مکان و کرونولوژی باالی لح

 .ی می کنند ، تشنه آب پاک اندگده شهرها زن

 ه کمک ب ،ندر، غوربند، پنجشیر، کونر و غیره معاونین  آن اگسیستم در یای کابل، که دریاهای لو

این کار  ند الکن پاکستان ازدطرح کر ، پالنهای زیادی راندبر دوست هند برای ساختن کشو

 د. راضی به نظر میرس

 باره ساخثن" دیگر مفید دن و دواز یاد بررای پیشرفت است اما پدیده "ساختن ب زیربنا سازی کلید

 ئنیاز های داخل -۱ ته شود.نخواهد بود. در مقابل باید پالن های جدید برای نیاز های ذیل ساخ

 .اینده در فرامرزی، صنعتی و ابهای کشاورزی ئ نیاز های داخل -۲در حال حاضر کشاورزی 

 بند ند های کوچک واز قبیل کانالها، ب اوضاع فعلی و اینده افغانستان به منابع کشاورزی زیاد 

 .دنضرورت دار  گبزر های

 بند سلما در والیت هرات یاالی رودخانه هریرود  -۱ رت اند از:اگیز فعلی عببند های بحث بران

 در ارغنداب رودخانه یاالیدهلې بند  -۳ هلمند رودخانه یاالیبند کجکی در والیت هلمند   -۲

 غزني. رودخانه االیبدر والیت غزني  سلطانبند  -۴ کندهار والیت

 



 
یشنهاد بندهای پ -، نارنجیبند های موجوده -نقطه های سبز: بندها/ کانال ها/ بند های پالن شده در افغانستان ) ۱۱،۱شکل 

 بندهای مرزی(. -کانالها، و سرخ -شده، سبز

  

 
 

 شده. پیشنهاد ه افغانستان همراه با بندهای موجوده) نقطه های ابی ( و بندهای: نقش۱۱،۲شکل 

 



 
  RGA 1956 )هلمند ) منبع  دره : نقشه حوضه ۱۱،۳شکل 

 
 RGA 1956 )) منبع  تخاب شده سازمان توسعه دره هلمندپروژه های اننقشه : ۱۱،۴ شکل

 

 



 
 cryptome.org)) منبع. سریزه شدن اب و بخشی از فابریکه تولید برق است: عکس مایل بند کجکی ۱۱،۵ شکل

 

 
 کجکی. بند پالن شده : نقشه۱۱،۶شکل 



 

کجکی. بند نقطه تقاطع : ۱۱،۷شکل     

 

 

توپوگرافی از بند کجکی نقشه های:  ۱۱، ۸ شکل    

 



 

.و ارغنداب له هنمای هوایی از بند د : ۱۱،۹ شکل    

 

.نقشه های توپوگرافی از ارغنداب و بند دهله : ۱۱،۱۰ شکل    



 

 

.ارغنداب بند پالن طرح مهندسی برای:  ۱۱،۱۱ شکل        

 خاک پر شده و در گ و با سن متر ارتفاع دارد ۱۰،۸کیلومتری شرق هرات که  ۱۵۰ا در بند سلم

 بوده( کیلومتر ۰،۵۵۱)قسمت باالی ان  و حال بسته شدن است که بند تولید برق و ابیاری میباشد

 میلیون متر مکعب میرسد. ۵۶۰رفیت فعلی ان به ظو 

  ردیده و در گهای داخلی افغانستان تخریب گاما در اثر جن هساخته شد ۱۹۷۶بند سلما در سال

به  ۲۰۰۴. از هردید که به پایان نرسیدگبازسازی ان به کمک هندوستان اغاز  ۱۹۸۸سال 

 کمک کرده اما بند تا فعال پر نشده. ان میلیون برای بازسازی ۷۹کشور هندوستان اینطرف 

 



 

.شرق هرات در هری رود باالیبند سلما :  ۱۱،۱۲ شکل           

 

.توپوگرافی از بند سلمانقشه های   : ۱۱،۱۳ شکل    

 



 

.از بند سلطان تصویر:  ۱۱،۱۴ شکل    

 

 

نقشه های توپوگرافی بندی سلطان.:  ۱۱،۱۵ شکل    

 



 

سلطان. بند باالینمای از  تصویر : ۱۱،۱۶ شکل    

 

ساخته شده. ۱۰قسمتی از بند سلطان که در قرن    : ۱۱،۱۷شکل          

 



 

 از شکست در پس بند، تعمیر در پیشرفت سال ۴ دهنده نشان اینبخش دوباره ساخته شده بند سلطان.  : ۱۱،۱۸ شکل             

.است ۲۰۰۵ مارچ    

  باالی  در حوزه اموبند المار  -۱ ارت اند از:بع انگیزشده بحث بر  پیشنهادسایر بند های

کمال بند   -۳در والیت فراه فراه باالی رودخانه  بخشابادبند  -۲در والیت فاریاب  رودخانه المار

 در والیت جشیرنپباالی رودخانه  رهبند بخد -۴ نیمروزرودخانه هلمند در والیت در پایین 

 گرفته شده.رای دریای کابل و معاونین ان در پالن ببند  ۱۳در حدود  -۵ جشیرنپ

 



 

المار. بند پیشنهادی محل توپوگرافی از های نقشه  : ۱۱،۱۹ شکل         

 

    متری شمال بند المار. ۳۰۰از  باالینمای   : ۱۱،۲۰ شکل

 



 

.هلمند در پایین( زرد نقطه) خان کمال بند منطقه برای پیشنهادی محل از توپوگرافی های نقشه  : ۱۱،۲۱ شکل    

 

 

در منطقه دریای پنجشیر. (زرد نقطه)بند باغ دره  برای پیشنهادی محل از توپوگرافی های نقشه  : ۱۱،۲۲ شکل    



 

 

تولید کند. آب و آبی برق باالی بخش از دریای پنجشیر بند احداث میشود تا برای شهر کابل   : ۱۱،۲۳ شکل           

 

.انسیست حوضه در رود فراه در منطقه (زرد نقطه)بند بخش اباد  برای پیشنهادی محل از توپوگرافی های نقشه :۱۱.۲۴ شکل   



 

 

     .کابل دریای حوضه در شده ارائه و موجود بند های : ۱۱،۲۵ شکل

 

 رنامه های اموزشی تضمین شود.ن باید از طریق بنگهداشت درازمدت بند ها و کارهای ا 

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) یازدهمسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm11-dari-questions.pdf

