
پاکستان –تاجکستان  -افغانستان    

ورکشاپ ي اوبوسرحد  د  

م ماډیولیولسله لیری واټن څخه دزده کړی 

.د سیندونو بندونه .11

  راګرځېدلو  جګړې پرلپسې ېکلن 30 له وده /زیربناوو  سمون  اوبو منابعو د د کېپه افغانستان

 1970تر کلونو له لسیزې  1940د چې ټوله زیربنا  چې موږ خوشبین کړي یو، همدغې جګړې

 ورته تاوان رسیدلی او تخریب شوي دي. پورېیزې کلونو له لس میالدي

 2000په  نفوس زیات شي، د افغانستان نفوس چې ددې زمینه برابره کړې کیروښانه راتلون 

کې کال  میالدي 2050په میلیونه او  35 کې کال  میالدي 2019په میلیونه  30 کېکال  میالدي

.اټکل شوي ديمیلیونه  64

 5،4 کېکال  میالدي 2015په  ، 285000 کې کال  میالدي 1960ښار نفوس په  کابل د د 

ډول میر په بخور نچې  استوګنه لري،کې  په کلیو افغانان سلنه 74اټکل شوي دي. تقریبآ میلیونه 

 لګوي،سلنه اوبه  98اوبو ټولو  کرنه د .په کرنه بوخت دي سلنه 60ټول نفوس   د ژوند کوي.

 کرنی وړ مکه دځسلنه  12 کېپه کال  .سلنه یې له عمده سیندونو څخه الس ته راځی 85 چې

 ډول د کيلوژیاو کرونو په مکانيچې  ،ده کرنې الندې د سلنه 6 هغې نیمایي یعنې دچې  ،هو

 .پاکو اوبو تږي دي ښاریان د محدود دي، دلکېاوبه واورې  ورښت او د په پسرلي

 د هند  دي، کونړ او داسې نور یې مرستیاالن ،پنجشیر ،غوربند ،ګرلو دچې  ،سیند سیستم کابل د د

ه دی.له نپه دې کار خوشازیات پالنونه لري، خو پاکستان  جوړولو په مرسته د بندونو د

 بریالي به نور ودانول  بیاد تاسیساتو  له یاده وتلي پخواني  تاسیسات .ده يلیلپاره ک ودې زیربنا د

:الندې کارونو ضرورت وپېژني پالنونه باید د نوي کېپه مقابل  نه شي،

 . اړتیاوې اوسنۍ او کرنیزې  .1

.اوبو اړتیاوې خه اخواته دکرنیزې صنعتي او له سرحدونو څ کې د کورنۍ کيپه راتلون .2

  اوبو  د یا. دغه اړتاړتیا ده ته زیربنا کرنې  زیاتې وضع د  کېاو راتلون اوسنۍکې په افغانستان

.و بندونو پورې دهخه تر زیاتو لویوچنیو بندونو څکانالونو او ک د ،لګولو له ویالو

 دهریرود په سیند باندېکې سلما بند د هرات په والیت  د . 1بندونه : موجوده د بحث وړ .

د کندهار  . د دهلې بند د ارغنداب پر سیند3کې د هلمند په والیت  بند  د هلمند پر سیند کي کج.2

.کېد غزني پر سیند د غزني په والیت . د سلطان بند 4او   کېپه والیت 



 
 سنه پیشنهادشوی\=  زیړ بندونه موجود=  نقطه شنه بندونه شوی پالن  کې افغانستان په/  داوبولګولو/  بندونه: ۱۱،۱ شکل

 . بندونه ککړ=  سره داوبولګولواو= 

 

 
 .نقشه بندونو شوي پیشنهاد او(نقطه آبي) بندونو موجوده د افغانستان د: ۱۱،۲ شکل

 



 
 (.RGA 1956) نقشه سرچینې اوبو د وادي د هلمند د: ۱۱،۳ شکل

 

 
 (.1956RGA) نقشه پروژو انتخابي د ادارې انکشافي د وادي د دهلمند:۱۱،۴ شکل

 



 
 تولید د برښنا او برخه الندنۍ تصویر د مجرا توییدو د اوبو زیاتې د منظره عکس مایل د بند  کجکي د: ۱۱،۵ شکل

 crypto me. Org موتورخانه

 

 
 . نقشه پالن د بند د  کجکې د: ۱۱،۶ شکل

 



 
 . نقشه تقاطع د بند د  کجکې د: ۱۱،۷ شکل

 

 
 . تقشه  توپوګرافۍ  کجکې د: ۱۱،۸ شکل

 



 
 . منظره هوایي مایل اخری د ارغنداب او بند ه لهد د: ۱۱،۹ شکل

 

 
 .نقشه توپوګرافي بند دهلې او اخري د ارغنداب د: ۱۱،۱۰ شکل

 



 
 .پالن انجینري پالن د  بند د ارغنداب د: ۱۱.۱۱ شکل

 

 له  متره دی 10.8لوړوالی یې  چې کې لومترۍکی 150شرق په  والیت د هرات د دسلما بند د

بند  لګولو بوواو اتولید  برښنا د . داو ډک شي ، باید وتړل شيډک شوی دی خاورو اوډبرو

 560رفیت یی دی او فعال ظ لومترکې .5510 الی یېاوږدو او چې  د پاسنۍ برخې ،دی

 .میلیونه متر مکعب دی

 زیان  یېکې  جګړو افغانستان په داخلي خو د ،جوړ شو کېکال  میالدي 1976سلما بند په  د

، خو له هغې هند حکومت په مرسته بیا جوړ شو دکې کال  میالدي 1988په ولیده او 

ت  له مرستې  هند حکوم هند بیا دکال را هیسې  میالدي 2004له  .شو وروسته ناتمامه پاتې

 .سره راغی خو بند ډک نه شو ومیلیونه ډالر 79 له سره

 



 
 .بند سلما د پاسه د سیند د هریرود د  کې ختیڅ په هرات د: ۱۱،۱۲ شکل

 

 
 .نقشه توپوګرافي بند د سلما د: ۱۱،۱۳ شکل



 

 
 .نصویر بند د سلطان د: ۱۱،۱۴ شکل

 

 
 .نقشه توپوګرافي بند د سلطان د: ۱۱،۱۵ شکل

 



 
 تصویر. منظرې  ښکلې د برخې پورتنۍ د بند سلطان د: ۱۱،۱۶ شکل

 

 
 .ده شوې الندې  ذخیرې د اوس برخه پېړۍ لسمې د بند د سلطان د: ۱۱،۱۷ شکل

 



 
 ناکامۍ کال 2005 د مارچ د(  Stewart , 2009)  برخه شوې ترمیم دیوال د دونګ بند د سلطان د: ۱۱،۱۸ شکل

 .ښیي پرمختګ ترمیم د کاله 4 وروسته

 

  ونه:شنیهاد شوی بندپی نور وړد مباحثې 

فاریاب په والیت  دکې له پاسه د آمو سیند په حوزه  المار رود د چې ،یالمار بند د د .1

 . دی کې

 دی. کېفراه په والیت  راه رود له پاسه دف بند د بخشاباد .2

سیند له پاسه د نیمروز  هلمند د د کېبرخه  په کوزنۍسیند  هلمند د کمال خان بند د .3

 دی.کې په والیت 

 .  ند له پاسهسی جشیر دنپ د کېجشیر په والیت نپ ره بند دبخد .4

 .ي ديلپاره پالن شو وهغه د مرستیاالن سیند او د کابل د ونه دبند 31تقربیا  .5

 



 
 ( 100k  :1) موقعیت شوی پل د بند د المار د نقشه ګرافی پو تو: ۱۱،۱۹ شکل

 

 
 (. posing ، 2015) منطره ته شمال څخه برخې برنۍ له متره 300  څخه موقعیت له بند المار د: ۱۱،۲۰ شکل

 



 
 (.ده شوې ښودل تفطه زېړه په)  برخه  کوزنۍ سیند د دهلمند چی نقشه موقعیت د بند د خان کمال د: ۱۱،۲۱ شکل

 

 
 په( 100k  :1) برخه کېنین سیند د پنجشیر د چی هخبر هغه نقشه  ګرافیکي توپو بند د دریغاب د:  ۱۱،۲۲ شکل 

 .ده شوې ښودل نقطه زېړه

 



 
 کړي تولید برښنا اوبو د چی دی، پروت  کې ختیځ شمال په ښار د کابل د چی کېنین سیند د پنجشیر د:  ۱۱،۲۳ شکل

 .کړي برابری اوبه لپاره ښار د  حوزې د سیستان د کابل د او

 

 
 نقطه زېړه په حوزې د سیستان د ساحه د(  100k  :1) قراه د نقشه توپوګرافیکه بند د آباد بخش د: ۱۱،۲۴ شکل

 .ده شوې ښودل

 



 
 .بندونه شوي پېشنهاد او موجوده حوزې د سیند د کابل د: ۱۱،۲۵ شکل

 

 زنې پواسطه تضمین وښوونې او ر باید داله ساتنه فع بند ساتنه او د بندونو د اوږدې مودې د

 شي. 

 

 (کړیو کلیک دلته) پوښتنی لیودما یولسم کړې زده د څخه واټن لیرې له

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

