افغانستان ــــ تاجکستان ـــــ پاکستان
د سرحدي اوبو ورکشاپ
له لېری واټن څخه د زده کړی اووم ماډیول
د سرحدي منابعومدیریت
د اوبو د بهیر مدیریت
 د سیند د اوبو بهیرباید داسې مدیریت او په سمه توګه تنظیم ( )channelشي چې بیالبیل اړخونه
( )stakeholdersورڅخه ګټه واخلي.

 ۱۰۷جدول :هغه ستونزې چې د هایدورلوجیکي اندازه ګیری له نشتوالي څخه راپورته کېږي په
الندې ډول یې کار مشکل او یا ناممکن کړي ): (after Smakhtin and Wichelns, n.d.
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په هایدرولوجیکي رژیم باندي د اقلیمی بدلونونو د اغیزو څارنه.
په هایدرولوجیکې رژیم باندې د توافق د سنجولو او ارزونې ډیزاین ،د اقلیم د بدلون د تاثیر
الندې راتلل.
د اوبو او حفظ الصحې په هکله د ملګروملتونو د زر کلنې دورې انکشافې اهداف پوره کول،
چې کوچنې کلیو ته د اوبو برابرول اصالح اوسمون ومومي.
د اوبیز چاپېلاير ساتنه د چاپیلاير د بهیرعادت په سمه توګه تطبیقول دي.
د اوبو د شخړو یا اوبو د وېش السلیک پرځای چې پلی کول یې ناممکن دي د Trans
 boundaryد اوبومدیریت.
دنړیوال هایدرولوجیکي ماډیولونو په دقت اصالح کول او د هغوسیمو لپاره ډآټا برابرول چې
ډیټا یې کمزورې ده ،چې دا هم د انساني کومکونو له یوې برخې څخه ګڼل کېږي.

۲،۷جـــــــــدول :په مرکزی او جنوبې اسیا کې د هایدرولوجیــــــکي اندازه ګیریو د کمزورې
بڼې دالیل ().after Smakhtin and Wichelns, n.d
 .1د میتورولوژیکې اوهایدرولوجیکي ډیټا د راټولولو په ګټه عام ولس اوسیاستمداران نه
پوهیږی .
 .2د میتورولوژیکې اوهایدرولوجیکي ډیټا راټولول ګټې د تولو هغو کسانو پواسطه چې ډیټا د
راټولولو او زېرمه کولو مسؤلیت په غاړه لري  ،منفي ګڼل کېږي  ،ځکه چې دوی فکرکوي،
چې هغه د موجودي بنسټیز کار دی اوعلمي هڅونه نلري.
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ددې ډیټا عمده کمزوري داده ،چې دهغې لپاره بودجه نشته  ،ځکه چې تمویلوونکي نور
اولیتونه لري.
د روزل شوي کارمندانونه شتون  ،او د روزنې لپاره د منابعونه موجودیت اوکم معاش .
له بده مرغه ډیټا د راټولولو د نوي میتودونو توانایی د اندازې څخه زیاته اټکل شوې ده ،چې
د عنعنوي میتودونو ځای ونیسي.
د موجوده ډیټا د شریکولو تعریف شوی میکانیزم نشته.
د اندازه کولو وړ هدفونه هم نشته.
هایدرولوجکي ډیټا ته د امنیتې مسالې په توګه کتل کېږي ،د همدې امله خورا مهه ده او په
علمي توګه د خلکو د ګټو لپاره ورڅخه باید ګټه وانه خیستل شي.
د مالوماتو د شریکولو لپاره ډېره کمه هڅونه موجوده ده.

 تر هغه ځایه چې امکان ولري ،پاسنۍ برخه د سیند ابګیر ( )Water Shedباید د اوبو له ناسم
مدیریت (  )aquifer miss managementد ځنګلونو له منځه وړلو  ،د اندازې څخه د زیاتې
څرېدنې ،له اندازې څخه د زیاتې پمپ کولو او داسې نورو څخه وساتل شي( ۷,۲جدول)
 په واقعیت کې  ۲۱پیړۍ کې هر پرمختیایي ننګونه زیاته پاملرنه غواړی  ،چې د اوبومنابعو ،
دخوړو مصؤنیت ،دچټکې ښاري کېدنې تظیمول ،انرژی مصؤنیت ،دچاپیلاير ساتنې او د اقلیم بدلون
سره توافق یې مثالونه دی ( .جدول )۵.۷
 ۵،۷جدول :عنوانونه د معلوماتو منابع او د هغه مرستی چې د پالیسی جوړوونکو سره سرته رسېږي
د اوبو او د SEEAپه هڅوکې چې د ملګروملتونو په واسطه سر ته رسېږي راغلي دي ،چې روشونه،
مفاهیم او د هغه تعریفونه هم آهنګ کړي ،چې په هر ځای کې اوبو له برابرولو سره سروکار لري (
ملګروملتونه )2013
 .1په چاپېلاير کې د اوبو د منابعو زېرمه او بهیر
 .2هغه فشار چې په چاپېلاير باندې د اقتصاد له پلوه د اوبو د تصفیېی او او د مواد و دفع کولو په پایله
کې فاضل آب ور زیاتېږي او چاپیلاير ته داخلیږي یا له فاضل آب څخه لیری کېږي.
 .3د اوبو برابرول او له هغې څخه ګته اخیستنه .د تولید په پروسه او د کورنۍ پواسطه دعامل Input
 .4په اقتصاد کې له اوبو څخه بیا ګته اخسیتنه .
 .5د اوبو د را ټولولو ،تصفیې وېش او اوبو ته رسیدګی او همدارنګه د هغه خدماتو لګښت چې د ګټه
اخیستونکي پواسطه کېږي.
 .6د دې لګښتونو تغیر چې څوک باید د اوبو د برابرولو لګښت ورکړی .
 .7تصفیه شو ې اوبو ته د السرسي د اجازې لګښت ورکول یا د پریمنځلو لپاره ګته اخیستنه چې فاضل آب
انتقال کړی .
 .8د محاسبې پر وخت د اوبو زېرمه کول ،د هایدرالیک په زیربنا باندی پانګونه .
 .9د اوبومنابع په اغېزمن ډول تخصیصول.
 .10د اوبو اغېزمنتوب اصالح کول .

 .11د ګټې اخیستنې په ټولوبر خوکې د اوبو د مدیریت په اغېزو پوهېدل .
 .12په زیربنا کې پانګه اچونه ،پیسوته زیات ارزښت ورکول دي.
 .13ګتې اخیستنې ته د اوبو برابرول او له هغې څخه ګټه اخیستنه وصل کړي.
 .14د معلوماتو معیاري برابرول ،چې د بیالبیلو منابعو څخه معلوماتونه همغږي اومتوازن کړي ،چې د
بېالبېل و اړخونو د منلووړ وي او له هغې څخه د شاخصونو د ریښې د پیدا کولو لپاره ګټه واخیستل شي.
 .15په تصمیم نیولو کې بېالبېل اړخونه شامل کړي.

 له ځینی ګاونډی هیوادونوسره په ګډه هایدرولوجی فعالیتونه دافغانستان لپاره وړاندېزکېږي
( ۳۰۷،۴۰۷جدول)
 ۳،۷جدول :وړاندېز کېږي ،چې د هایدرلوژي ګډ فعالیتونه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرته
ورسېږي او ډیټا یي شریکه شي (.)After omar,2103
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د حقایقو شیټونه راټول کړئ ،دهایدرولوجۍ او ډیټا د انتقال وسایل لست کړئ ،د هایدرولوجیکي
سټیشن موقعیت اووضع بیان کړئ او د عصري کولو اړتیاوې او د هغې له مخې پالنونه
جوړکړئ (تمرکزباید د پنچ د سیند په نړیواله پوله وي).
د تماس نقطی جوړې کړئ د طرزالعمل اوموافقتنامی موده چې دهغې له مخې هایدرولوجیکې
ډیټا شریکه او تبادله شي .دغه تبادله او شریکول باید منظمه وي د سیالبونو او پیش ګویې ډیټا
اوتاریخي معلومات باید موجود وي .
په شیرخان بندرکې به هغه پل کې چې د پنچ د سیند له پاسه جوړشوي دي ،د نوي اتوماتیک
هایدرولوجیکي سټیشن نصبولو لپاره د اسانتیاو برابرول.
هڅه وکړئ چې ډیټا تبادله او امتحان کړئ.
د نوی هایدرولوجیکي سټیشن دجوړولو لپاره مالتړکتالیز کول.
د واورې د پوښښ د څارنې په تیره بیا له  ۲۰۰۰تر ۴۵۰۰لوړوالی لړۍ کې وسایل نصبول ،چې
له عمومې روش څخه کار واخلي او ډیټا راټوله او تیاره کړي.
په ګډه د یخچالونو سروی او ارزونه سرته رسول چې ډیټا راټوله او تیاره کړي.

 ۴،۷جدول :په ګډه د چاپیلاير فعالیتونه سرته رسول وړاندېزکېږي ،چې دغه فعالیتونه د افغانستان
اوتاجکستان ترمنځ شریک شي (.)after omar 2013
 .1د اقلیمی بدلون د اغېزو کمښت ،توافق او مقاومت لوړولو په هکله په ملي کچه د اړیکو او
فعالیتونو لپاره د تجربې او ډیټا تبادله

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د کرنېزو میتورولوژیکې خدماتو په باره کې د تجربې او ډیټا تبادله اومخکې له مخکې خبرداری
په هکله ګډ کار او د اقلیمی آړوند پیښوافراطی کمښت لکه د ملخ یرغل ،وچکالي اوسیالبونه
پولې ته نږدی سیمې دساتل شوې ساحې ،جبو (  )wetlandد مهاجرو نوعو د استوګنې ځایونه
او ایکالوژیکي دهلیزونه ،حیاتي نړیوال تنوع محافظت او څارنی په هکله ګډ کار کول
د اموسیند په پاسنۍ حوزه کي د جنټکې منابعواو د مهمو ایکو سیستمونو خدماتو نقشته کول
په ځنګلونو کې د ډېرو سیمو بدلول او د دوهم ځل لپاره د یوې سیمی په ځنګل بدلولو پرګرامونه
او په دومداره توګه د ځمکې مدیریت د سم کار مستند کول او د هغې تکرارول
د پنج /امو په حوزه کې په ګډه سره د چاپیلاير د کېفیت او د چاپیلاير د بڼی سروی او ارزونه ،په
ارزونه کې له یو ډول چاپیلاير شاخصونو اولومړیتوبونو څخه ګټه اخېستنه.
د چاپېلاير د ګزارش په هلکه د کاري ظرفیت لوړول او روزنه او د چاپېلاير په هکله د معلوماتي
سیستم شریکول.
د ولسي پوهاوي په هکله په ګډه کار کول ،د بریالۍ کیسې او ښې عنعنې پیاوړي کول او زده
کوونکو ته روزنه.

 د اوبو دتوازن دمحاسبې پرمختللي سیستمونه  ،اوس شته چې دګټې اخیستنې په وخت کې د اوبو
راتګ او وتل په سمه توګه اندازه اومحاسبه کړي  ،چې د اوبو زیات اغیزمنتوب الس ته راشي (
 ۶،۷او ۷،۷جدولونه)
 ۶،۷جدول :د اوبو تعريفونه او داوبو محاسبه  +او په نورو ځايونو کې چې په الفبا په ګوته شوي دي او
داوبو زون ته د رسېدو له مخې نه دي ترتیب شوي(after Karimi et al., 2013a).
موجودې اوبه يا هغه اوبه چې الس ته راتالی شي (  :)Available waterد استفادې وړ
اوبو څخه دي ،چې د ريزرف شوي اوبو جريان او د اوبو هغه جريان منفي شي ،هغه اوبه دي چې د
حوزې په ساحه کې ورڅخه ګټه اخیستالی شي.
له اوبو څخه ګټوره ګټه اخيسته ( :)Beneficial useد اوبو څخه معقوله ګټه استفاده دې ته
وايې ،چې له اوبو څخه په ګټه اخیستنه کې د اصراف مخه ونیول شي ،لکه له اوبو څخه په کورنیو،
حیواناتو ،صنعت ،تجارت ،اوبو لګولو ،کانونو ،وحشي ژويو ،تفريحګاه ،د اور په مړ کولو ،له خاورو او
دوړو څخه د مخنیوي او د انرژۍ په تولید کې ګټه واخیستل شي.
په ساتل شوي ډول له ځمکې څخه ګټه اخيستنه ( :)Conserved land useله چاپیريال
څخه داسې ګټه اخیستنه چې په هغې کې چاپیريالي او ايکوسیستمونو طبیعي شرايط په پام کې نیول شوي
وي .له سمندر څخه ساتنه هم په دې کې شامله ده.

د اوبو له منځه تلل يا تخليه کېدل ( :)Depleted waterله يوې منظرې څخه ټول تبخیر او
تعرق  +د استفاده شوي اوبو جريان ( له اوبو څخه تنظیم شوي ګټه اخیستنه  +په ځمکه کې د اوبو ننوتل).
د ګټې اخيستنې ( بهر بردارۍ) وړ اوبه(:)Exploitable waterد سیند اوبه زېرمه شوې
اوبه ،د جهیل اوبه او د ځمکې الندې اوبه ،چې د کار وړلو يا اخیستلو لپاره ،يا د کار اخیستلو قابلیت ولري
او د ريزرف شوې اوبو جريان ،چې ورڅخه استفاده وشي ،د ګټې اخیستنې وړ اوبه ګڼل کېږي.
د اوبو حوزې ته د ناسوچه اوبو جريان ( :)Gross inflowټولې هغه اوبه چې د اوبو حوزې ته
جريان لري ،چې په هغې کې اورښت  +د اوبو هر ډول جريان چې د ځمکې له سطحې څخه يا د ځمکې له
الندې منابعو څخه جريان لري ،د اوبو حوزې ته د ناسوچه اوبو جريان ګڼل کېږي.
د منظرې څخه د اوبو تبخير او تعرق( :)Landscape ETهغه چې په مستقیم ډول د اوبو له
طبیعي دوران څخه ،د مصنوعي عرضې پرته ،تبخیر او تعرق کیږي.
په منظم ډول له اوبو څخه ګټه اخيستنه ( :)Managed water useد هغې منظرې عناصر
ښیي ،چې د ګټې اخیستل شويو اوبو له جريان څخه ،خپلې اوبه الس ته راوړي.
په اصالح شوي ډول له ځمکې څخه ګټه اخيستنه ( :)Modified land useد ځمکې له منابع
څخه ډېره ګټه اخیستنه ،دې ته وايي ،چې بومي نباتات تعويض کړو.
دريايی حوزې ته د سوچه اوبو جريان ( :)Net inflowپه ذخیره کېه اصالحاتو وروسته
) ،(∆Sچې له منظرې څخه د اوبو تبخیر او تعرق او د بهره بردارۍ وړ اوبه وښیې ،ګڼل کیږي.
غيرې ګټورې اوبه (  :)Non-beneficial waterله اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې اصراف ،د
زياتې اوبو لګولو په پايله کې جبه کیدنه ،په هغه ځای کې چې قطره اوبه لګول ښه کار کوي ،ځمکه
غړوبه شي او اوبه د تبخیر په واسطه ضايع شي ،غیرې ګټورې اوبه ګڼل کېږي.

له اوبيزې حوزې څخه د غير قابل استفادي اوبو جريان ( :)Non-Utilizable outflow
له سیالب څخه مخکې او وروسته د بیکاره اوبو څخه ګټه اخیستنه ،هغه وخت منځته راځي ،چې اضافي
اوبه يوه پراخه ساحه د ګواښ الندې راولي او تخلیې ته اړه ولري.
له اوبيزې حوزې څخه د اوبو وتل ( :)Outflow waterد ځمکې د مخ روانې او يا د ځمکې
الندې اوبه ،له اوبیزې حوزې څخه وځي ،د اوبو وتل ګڼل کېږي.
د ريزف شويو اوبو جريان ( :)Reserved outflowهغې اوبو ته ويل کیږي ،چې د مخکینیو
ژمنو له مخې ،د اوبو د ټاکلي جريان له مخې پوره کیدای شي ،د مثال په ډول د بیړيو د تګ او راتګ لپاره،
د چاپیريالي ساتنې لپاره په ټاکې اندازه اوبو ته اړتیا ده ،نو بايد په هماغه اندازه وساتل شي.

د استفاده شويو اوبو جريان ( :)Utilized flowد موجودو او السرۍ وړ اوبه دي ،چې د بیالبیلې
ګټې اخیستنې پواسطه ،تخلیه شي.
له اوبيزې حوزې څخه د استفادې وړ اوبو جريان ( :)Utilizable outflowهغه اوبه چې د
منابعو د انکشاف لپاره موجودې وي.
له استفاده شوي ځمکې څخه ګټه اخيستنه ( :)Utilized land useپه ټیټه يا متوسطه سويه له
منابعو څخه ګټه اخیستنه لکه د سوانا ځنګلونو ،له ځنګلي سیمې او مختلفو څړځايونو څخه ګټه اخیستنه.

 : ۷.۷له ځمکې څخه د ګټی اخیستنې هغه کټګوري چې د مدیریت لپاره ورته څانګړتیاوې لري.
)(after Karimi et al., 2013

له ځمکې څخه ګټه اخیستنه
ساتل شوی
ریزف ملی پارکونه
ساتل شوی – یوی خواته
ایښودل
یخچالونه
ساحلی ساتل شوی
سیمې

اوبه
ګټه اخیستل شوی

تړلی طبیعی ځنګلونه
استوایې بارانی ځنګل
پرانیستي طبیعي ځنګلونه
لرګین سوانا
پراګنده سوانا
دبوټوځمکه
طبیعی خړ ځایونه
دښتی
غرونه
ډبری
سیالبی میدانونه
د جذر او مد
همواری ځپی
شاړې ځمکې
بیکاره ځمکې
Moore Field
جبه او باطالقونه
بیګانه یرغل کوونکې نوعی
دایمی کنګلونه

تغیرشوی

تنظیم شوی

اوبه شوی خړ ځای
دپالنټشن ونی
للمی اوبارانی څړځایونه اوبه شوی حاصالت
اوبه شوې مېوې
للمی محصوالت
Irrigated biofuels
للمي پارکونه
ګرين هوز
شاړه ځمکه
اوبیزه کرنه Aquaculture
دښاری زبالی
استوګنځایونو
دتخلیه کولو ځای
صنعتی ساحه
واحهWadis ،
اوبه شوی پارکونه
دسړکونو -کرښه
تنظیم شوی جبې
ښاری حومه
د اوبوالندې شوې ساحه
کانونه
دتبخیر ډندونه
دفضل آب پاکول
دبریښنافابریکه

 د اوبومحاسبې یو میتود دادی؛ چې د اوبو داستعمال بیالبیل ځایونه محاسبه کړی اودهغې بیالبیل
فعالیتوته ( )blue water gray water , green waterدمفکوری له مخې بیان کړي( ۱۰۷او ۲،۷
شکل)

 ۱،۷شکل :د سیند په حوزه کې د شنو اوبو( ، )Greenآبی ( ,)blueاو خړو ( ) grayاوبو بهیر conceptional cartoon
 modelپه یوه ساحه کې اورښت ( لوی  ،روښانه آبی تیر) د آبي اوبو بهیر او ښار ،صنایعو ،کرنې اوسیند ته اوبه
برابروي( . )after Falkenmark and Lannerstadt, 2005ددې آبی اوبو  BWFیو ه برخه د نباتاتو د تولید لپاره لګول
کېږي ،چې یوه اندازه د پاڼو له خولو څخه اوله اوبو څخه تبخیر ( )green waterیا د تبخیر جریان ،چې د مصرف لپاره
ورڅخه ګټه اخستل کېږي  .د  grayاوبو بهیر د ککړو اوبو بیرته راګرځیدونکې بهیرګڼل کېږي ،هغه اوبه چې بېرته ګرځي ،باید

پاکې شي.

 :۲،۷شکل د  greenاو blueد اوبو بهیرپه نړۍ کې په تیرو ۱۰۰۰۰کلونو کې د نړي سیندونوحوزی بدله کړې ده ( After
 )Flakenarked lannerstadt 2005په کېڼ اړخ کې دنړي دسیندونو حوزه بدله کړې ده .د کیڼ اړخ الف :له هغه ځمکې
پیلیږي ،چې په لرغوني زمانه کې کله چې انسانانو د خپل چاپیلاير په کنترول پیل وکړ .ب :په ټوله نړۍ کې ځنګلونوڅخه پاکول

ښیي کله چې انسانانو په پراخه پیمانه کرنه پیل کړه .ج :هغه وخت دی چې کله په محصوالتو اوکرنه کې په مضاعف ډول
اصالحات راغلل چې دهغې په پایله کې د blueاوبو بهیر هغه وخت کم شو چې د نباتاتو وده زیاته شوه .د :د تغیرکرښه
 sheding lineهغه وخت رامنځ ته شوه ،چې له اوبو څخه د ګټې اخستنې مصرف زیات شو او له سیند او ځمکې الندې اوبو
څخه د اوبو لګول زیات شول او په همدې ډول د اوبو زېرموڅخه تبخیرهم زیات شو ( .)diagram is not do scale

 د اوبومحاسبه جمع (  )Water accounting plusسیستم په لوړه سویه د ټولو اوبو محاسبه ،
دټولو اوبو موقعیتونه  ،په هیواد کې د اوبو پروسه چې په لومړی ځل د water resource base
 sheetکې وړاندې شوه د هغې له مخې بیالبیل ډول آبي اوبه ( )Blue waterدهرو اوبو دکال
لپاره اندازه کېږي ( ۳،۷او ۸،۷شکل).

 ۳،۷شکل the resource base sheet :په دیاګرام کې د یوې برنامې په توګه ښودل شوی دی ،چې د اوبو د حجم په هکله
معلومات برابروي داخل ته د اوبو بهیرد دېاګرام په کېڼ اړخ کې  ،منځنۍ برخه په ځانګړې حوزه کې داوبو کمښت څرنګوالی
او پروسې ښي او په ښې اړخ کې له اوبو څخه د ناوړی ګټي اخستنې او د اوبو د بهیرد ګزارش د لنډیز په هکله معلومات
وړاندې کوي( )after karimi et of 2013

 ۸،۷جدول  :بیالبیلو شیټو نو لپاره دکار دسرته رسولو شاخصونه )(after Karimi et al., 2013

د اوبو د محاسبې سستیم

هغه شیټ چې اساس یې منابع دي:

د ګټې اخیستنې ( بهر بردارۍ) وړ اوبه

کسر

=

د ګټې اخیستنې ( بهر بردارۍ) وړ اوبه
اوبېزې حوزې ته د سوچه اوبو جريان

په زېرمه کې بدلونکسر = _______________∆Sfw

د ګټې اخیستنې ( بهر بردارۍ) وړ اوبه

موجودې اوبه

= موجودې اوبه
د ګټې اخیستنې ( بهر بردارۍ) وړ اوبه
د حوزې تړل = د استفاده شويو اوبو جريان

موجودې اوبه
د ريزف شويو اوبو جريان کسر = جريان آب ريزرف شده
QoutSW + QoutGW

تبخير او تعرق شيټ:
تعرق

=

T
تبخیر او تعرق

له اوبو څخه ګټوره ګټه اخیسته کسر =له اوبو څخه ګټوره ګټه اخیسته  + Tتعرق E
تبخیر او تعرق
په منظم ډول له اوبو څخه ګټه اخیستنه آب کسر =په منظم ډول له اوبو څخه ګټه اخیستنه ET
تبخیر او تعرق
کرنیز تبخیر او تعرق

د اوبو لګولو تبخیر او تعرق

توليدی شيټ:

= کرنیز تبخیر او تعرق
تبخیر او تعرق

= د اوبو لګولو تبخیر او تعرق
کرنیز تبخیر او تعرق

د ځمکې تولیدي توان =د درمند اندکس  Xژوندۍ نباتي کتله ( بايوماس نباتی)
د نباتي پوښښ سیمه
د ځمکې تولیدي توان=اندکس خرمن  Xد شین نباتي بايوماس تولید
شنه نباتي ساحه
د اوبو د تولید توان

للمي

=د درمند اندکس  Xللمی ژوندۍ نباتي کتله (للمی نباتی بايوماس)
ETد للمي کرنې تبخیر او تعرق

اوبو د تولید توان ابیاری =د درمند اندکس Xاوبیزه ژوندۍ نباتي کلته (نباتی نباتي اوبیز بايوماس)
 ETکرنیزتبخیر او تعرق
په اوبو لګول د خوړو متکیتوب =سیالبی اوبیز تولیدات( عرقه)
د غذا مجموعي محصوالت

د اوبو راويستلو شيټ:
د ځمکې الندې اوبو څخه داوبو راويستلو برخه =

QwGW
_________________

QwSW + QwGW
تبخیر وتعرق ابیار
د کالسیکي اوبو لګولو موثريت= )(ETQ
)کرنیز تبخیر او تعرق( Qw
د بهبود پذيرۍ برخه =

QR
QW
Recovery
Withdrawal
Surface Water
Ground Water

QR
QW

 د تبخیر او تعرق شیت د شنو اوبو ( )green waterهغه محاسبه ښیي ،چې به بېالبېلو ځایونو
کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږی ( ۴،۷شکل او  ۸،۷جدول).

SW
GW

 ۴،۷شکل :تبخیر او خولې شیټ د تبخیر او خولو د بیالبیلو برخو تنظیم شوي د تنظمیدو وړیا هغه پروسې چې
تنظمیندای نه شي او د هغې ګټور او زیان رسونکي ځانګړتیاوې بیانوي اوبه تبخیر خولو او  interceptionباندې
وېشل کېږي(.)after Karimi et al., 2013

 تولیدي شیټ په کرنه او نورو ځایونو کې ګټه اخیستنه ده ،چې اوبه یې تولیدوي ( ۶،۷شکل او
 ۸،۷جدول).

 ۵،۷شکل :دتولید د وړتیا شیټ د یوه واحد اوبو کرنېز تولیدات د هغې ګزارش پواسطه چې په هغې کې د ځمکې بایو فزیکي
تولیدي توان او د اوبو تولیدی توان په څلورو کټګوریو ځمکو کې ښودل شوی او بیان شوي دي.

 نوي مټیورولوژیکي ټریننګ ساتل شوي وي ( ۹،۷جدول).

 ۶،۷شکل withdrawal sheet :د روانو او د ځمکې الندې اوبو او له تنظیم شوي اوبو څخه د ګټې اخستنې بیالبیل ډولونو
ترمنځ توپیرښیي)after Kamari et at.2013( .

اوبه باید په لوی اندازه زیرمه شي .هغه ځایونه چی د اوبو د مدیریت سیستم لری  ،هلته تدریسي میتودونه
باید وساتل شي ( .جدول )۹.۷

 ۹.۷جدول  :د اوبو د محاسبه  +چوکاټ د مداخلې اغېزی د اوبو د مدیریت او د ځینو ځمکو د ناسم
مدیریت ارزونه)after Karimi et al., 2013a(.
 . ۱د اوبو بیا تخصیص او ټاکنه
 .۱د ځمکې الند اوبو په راویستلو کې کمښت
 .۳په اوبو لګولو کې نیمګړتیاوی
 .۴جبې
 .۵د اوبو لګولو عصری کول ،له خړوبولو څخه تر څاڅکې پوری )
 .۶په مضوعی ډول احیاء کول .

.  د اوبو ساتنه او زیرمه کول.۷
.  دبیکاره او چټلو اوبو پاکول.۸
.  د اوبو په تولیدی ظرفیت کې سمون.۹
.  ښاری پراختیا.۱۰
dearbification

/  د ځنګلوله منځه تلل.۱۱

.  موفی کولCrops  نیا تاتوbiofuel  د.۱۲
.  په نمونوکې تغیر او بدلونcropping

 دنباتاتو.۱۳

.  دکرنی په بڼه کې تغیر اوبدلون.۱۴
.  د اوبو خوږول/  دخاوری مالګی کېدل.۱۵
.  له اندازی څخه زیات څریدنه.۱۶
.  دخاوری توږنه.۱۷
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)له ليرې واټن څخه د زده کړې اووم ماديول پوښتنی (دلته کليک وکړی

