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  :يادداشت
 اين نوشته برای کنفرانس انجمن انجنيری افغانستان که قرار بود در چند ماه قبل داير شود و دو بار به 

نسبت نامعلوم بودن آن کنفرانس اينک از طريق انترنت خدمت ع(قمندان .  ترتيب شده بودتعويق افتاد،
 .تقديم ميگردد

 
  مقدمه

در افغانستان کارھای مھم و پروژه ھای بزرگ در امور منابع آب و ساختمانھای آبی در جريان است و 
که از آنھا بھره برداری خوب در گذشته نيز يک عده پروژه ھائی از اين قبيل در آنجا اعمار شده است 

افغانستان در گذشته . شتباھات سھوی و عمدی پيش رفته اندشده و با آنھم يک عده ئی از آن پروژه ھا با ا
نسبت نداشتن متخصصين ورزيده و يا نسبت عدم توجه به کارھا و نظريات متخصصين ورزيده اشتباھات 

ر اين اشتباھات و اشتباھات بيشتر در پروژه ھای بزرگی را در پروژه ھای خود متحمل شده است که اگ
. موجوده و آينده تکرار شوند، بيم آن ميرود که نتايج اين پروژه ھا در آتی به زيان مملکت تمام شود

بنابران در مورد ھمه پروژه ھا بطور کلی و در مورد پروژه ھای آبی بطور ويژه بايد از آغاز متوجه ھر 
 . از کارھای مھم انجنيری و منابع اقتصادی استفادۀ اعظمی صورت گيردقسمت و ھر مرحلۀ آن شد تا

رسھای آموزنده از اشتباھات کارھا و پروژه ھای انجنيری در افغانستان و کشورھای ديگر جھان بايد د
  .دندر صدر مطالعات انجنيری انجنيران کشور قرار گير

  

  اھميت منابع آب در افغانستان
ن صرف در مصرف داخلی و پروژه ھای داخلی نيست بلکه منابع آب افغانستان اھميت منابع آب افغانستا

د و نرول مھمی داشته باشمملکت منحيث منابع استراتيژيک کشور در ھمه امور سياسی و اقتصادی بايد 
در حقيقت حفاظت، اداره، . دندر ھر فعاليت سياسی بايد اين منابع بصورت درست مورد حمايت قرار گير

 کشور قرار داده شود و سياستمداران کشور نبايد منافع ملیاستفاده از منابع آب افغانستان بايد جز تنظيم و 
ديپلوماسی آب در .  با کشورھای ھمسايه و منطقه بی خبر باشندوابطاز رول منابع آب کشور در ر

 افغانستان با افغانستان مھمتر از ھر ديپلوماسی ديگر به نظر ميرسد و بدين ترتيب رول آب در روابط
 قسميکه ابتکار عمل در رابطه با آب ، بايد بدرستی تحليل و بطور عاد]نه مدنظر گرفته شوددول ھمسايه

 تحليل گران سياسی و نظامی منابع آب  نبايد فراموش نمود که اکثر.و منابع آب در دست افغانستان باشد
آنھائی خواھند بود که برای اين نوع مسايل  بدين ترتيب برنده ،را منابع مناقشات آينده تحليل ميکنند

   . داشته باشند، سياسی، اقتصادی و فنیآمادگی ديپلوماتيک

  

در گذشته آن چنانی که بايد منابع آب کشور در محراق سياست و اقتصاد مملکت قرار نداشت و اين يک 
وری که بايد در پيشرفت ھمچنان از اين منبع خوب اقتصادی آنط. بود اشتباه سياسی، اقتصادی و اجتماعی

اقتصادی استفادۀ درست صورت نگرفت و بدين ترتيب ھر روز ھزاران متر مکعب آب بدون استفاده 
  . يا سي(ب ھا باعث ويرانی ميگردنداز سرحدات کشور خارج ميشونداقتصادی 

  



وليد نيروی از آنجائيکه آب در پيشرفت کشور رول مھمی دارد و استفاده از آن در آبياری، آبرسانی، ت
برق، حفاظت محيط زيست، تربيه ماھی و ديگر حيوانات آبی، و ھمچنان مقابله باسي(ب ھا و مطالعۀ 
امور رودخانه ھا وغيره از مسايل مھم آنست، بايد در اداره، تشکي(ت، تنظيم، اقتصاد، امور علمی و 

ۀ درست و مناسب صورت گيرد و انجنيری آن توجه ]زم را بکار برد تا از يکطرف از اين منابع استفاد
از طرف ديگر آمادگی ھای ]زم در امور علمی، انجنيری، اقتصادی، آفات طبيعی وغيره داشته و برای 

  .زندگی بھتر مردم مورد توجه قرار گيرد

  

در اين نوشته بعضی از کارھا بصورت انتقادی با بعضی پيشنھادات مورد بحث قرار گرفته است که 
مطالعۀ کامل در اين موارد .  بوده و به ھيچ صورت يک مطالعۀ کامل نمی باشديک کار گذراصرف 

خواھان ايجاد يک تيم کاری، بودجۀ کافی و تعيين اھداف واضح و روشن ميباشد تا اين نوع کار بصورت 
   .نظريات شخصی و فردی بيشتر از اين شده نميتواندکار و . علمی و فنی پيش برده شود

  

  ر پروژه ھای منابع آب و ساختمانھای آبیاشتباھات سياسی د
ديده ميشود که تا حال متاسفانه در پيشبرد پروژه ھای افغانستان بعضی نارسائی ھای قومی و منطقوی 

پروژھای آب را . نتوانسته ايم پروژه ھا را منحيث منافع ملی بررسی نموده و در اجرای آن کوشا باشيم
گيری قرار داد زيرا از نقطۀ نظر طبيعی نميتوان در ھمه و]يات نميتوان با اين نوع ديد مورد تصميم 

در بعضی جاھا منابع آب کافی وجود، امکانات بندھای آبگردان . پروژه ھای يک سان آبی را تطبيق نمود
 برای زراعت زمين ھای زراعتی ميسر است که به آبياری ضرورت دارد و در  دارد وو ذخيره وجود

 امکانات طبيعی نيروگاه ھای برق وجود دارد اما در بعضی نواحی ديگر شور کبعضی قسمت ھای ديگر
می، بنابران در پ(نگذاری پروژه ھای آبی گرايش ھای قو. ًکشور ھمچو امکانات قطعا ديده نميشود

ھر پروژۀ آبی در ھر قسمت . د و به سود ھيچ قوم و قبيله بوده نميتواندمنطقوی و سياسی جايگاھی ندار
در غير آن .  منافع ملی است و بايد به ھمين طور در مورد آنھا تصميم گيری صورت گيردمملکت جز

   . تصميم گيری ھای سياسی نتيجۀ مطلوب نخواھد داشت

  

  اشتباھات در اقتصاد، اداره و تنظيم آب
رفته و نميرود طوريکه ميدانيم اقتصاد، اداره و تنظيم آب در ھمه قسمت ھای کشور بصورت علمی پيش ن

ً بزرگ که کارھای آنھا اکثرا از طرف متخصصين خارجی بوده و افغانھا در آن به جز از چند پروژۀ
.  و با رفتن خارجی ھا به کشورھای شان آن کارھا ھم از ھم پاشيده و تعقيب نشده استرولی نداشته اند

 شوند تا نتايج  بصورت جدی و پيگير تعقيبحوزه ھای آب رودخانه ھااين کار بايد با ايجاد ادارات 
  .در مورد جزئيات اين کارھا به قسمت ھای ديگر اين نوشته مراجعه شود. دلخواه از آنھا بدست آيد

  

  اشتباھات در تقسيم پروژه ھای آبی در سکتورھای مختلف
از آنجائيکه ادارات و موسسات مربوط به منابع آب در افغانستان وجود ندارد، تقسيم پروژه ھای آبی 

دون ادارات مربوط منابع آب کارھای خود را به درستی انجام دھند زيرا پروژه ھا از خود نميتواند ب
مر رسيدن پروژه تمام اراکين متوجه پروژه روی کار شد تا انجام و به ثاھداف معين دارند و وقتی يک 

نابع آب برای کارھای پروژه ميباشند و در نبود ادارۀ منابع آب حوزۀ رودخانه ھا بسيار امکان دارد که م
کارھای ديگر اقتصادی در ھمان مقطعی که پروژه مورد بحث ميباشد تحت شعاع قرار گرفته و در آتی 

 البته به تعداد کم ،ما ھميشه پروژه ھا و رياست ھای بزرگ پروژه ھا. در بودجه آب مشک(تی خلق کند
 اينرا ھم بايد متوجه .دنان وجود ندار تا حال ادارات منابع آب حوزۀ رودخانه ھا در افغانستلیداشته ايم و

 تشکي(ت آن حذف ميشود  بعد از تکميل کار پروژهبود که پروژه ھا برای يک ھدف معين ايجاد ميشوند و
بنابران سرنوشت يک پروژه در زمان مطالعات .  بودجه ئی برای کدام کار ديگر وجود نميداشته باشدو

  .ًھای خروجی آن قب( تعيين گرددآن بايد مورد ارزيابی قرار گرفته و راه 

  

  اشتباھات در تشکي@ت موسسات مربوط به منابع آب
از منابع آب در کارھای مختلف استفاده صورت ميگيرد که نظر به شکل استفاده به ادارات مختلف تقسيم 

  يا عمومیاينکار در يک سطح دوم قابل درک ميباشد ولی در سطح اول بايد يک مرجع. بندی شده است



طور مثال از آنجائيکه افغانستان دارای پنج حوزۀ . حد اقل يک مرجع در ھر حوزۀ آب وجود داشته باشد
  :يعنی. نيز  باشدآب ميباشد بايد دارای پنج ادارۀ منابع آب 

  

   ادارۀ حوزۀ آب رودخانه کابل -١

   آب رودخانه ھای شمال شرقیادارۀ حوزۀ  -٢

   ادارۀ حوزۀ آب رودخانه ھای شمال -٣

   رودخانه ھری رود و ديگر رودخانه ھای غربیادارۀ آب حوزۀ -۴

  و ارغنداب  رودخانۀ ھلمندۀ آبز ادارۀ حو-۵

  

اين اداره ھا بايد بصورت کلی مسئوليت تمام امور آب حوزه ھای خود را داشته باشند و نظر به پ(ن به 
استفاده از آب چگونه ميباشد در  وزارت ھای مختلف در رابطه با  فعاليتاينکه. ھر سکتور آب برسانند

ب بصورت کلی مسئوليت آبايد بنابرين در ھر حوزه . د از اين اداره ھای آب قرار ميگير بعدسطح دوم
  .باشد مربوط به اين ادارات

  

اگر اين نوع تشکي(ت وجود نداشته باشد ھر وزارت خانه مطابق به ضرورت خود از آب استفاده نموده 
رف ھای ديگر را در نظر داشته باشد و از نقطه نظر تشکي(ت و مسئوليت ھم بدون آنکه استفاده ط

در حقيقت تا حال مسئوليت ھای امور . نميشود از ھر وزارت توقع مسئوليت در ھمه امور آب را داشت
  .آب به درستی تعيين و تقسيم نشده است

  

ای ھواشناسی، ھايدروگرافی، از وظايف ادارات حوزه ھای آب خواھد بود تا در جمع آوری معلومات ھ
ا ھايدرولوژيکی، آب ھای زير زمينی وغيره فعاليت نمايند و ھمچنان مطالعات عمومی آب را در رابطه ب

مطالعه نمايند و برای سکتور ھای آبياری، شھرسازی،  پيشرفت سکتور ھای مختلف در حوزه ھا
آنھا را با پروژه ھای شان ھمکاری آبرسانی، وغيره از مقدار آب ضرورت آنھا اط(ع رسمی دھند و 

صرف در اين نوع تشکي(ت در رابطه با مسايل آب است که ميتوان از منابع آب بصورت مناسب . نمايند
  .استفاده نمود

  

 امور آب مربوط به کدام وزارت خانه  در موردغانستان نميدانم حرف اول و آخردر تشکي(ت فعلی اف
صرف مسئول استفاده از آب برای انرژی باشد، مسئوليت وزارت وزارت آب و انرژی بايد . ميباشد

 استفادۀ درست و مناسب برای آبياری ميباشد، مسئوليت وزارت ،زراعت و آبياری در رابطه با آب
مسايل آبياری و  آبرسانی شھری ميباشد، وظيفۀ وزارت انکشاف دھات ،شھرسازی در رابطه با آب

 و مسئوليت ادارت ديگر دولتی امور مربوطۀ خودشان با منابع آب آبرسانی دھات است و ھمچنان وظيفه
  . ميباشد

  

 به دوش کدام طالعات منابع آب و پخش و تقسيم آبپس مسئوليت عمومی، کلی و اولی در رابطه با م
بنابران ھر . وزارت ميباشد؟ مربوط به ھر وزارتی که باشد ديده ميشود که صاحب اصلی وجود ندارد

 توجه ميکنند که در نتيجه فعاليت ھای خود شان امور آب در رابطه با رت دولتی بيشتر ازکدام اين ادا
-Multi(، کثيرالھداف )Integrated( و استفادۀ ھمه جانبه باعث استفادۀ نادرست از منابع آب ميگردد

Purpose ( و امتراری)Sustainable (يند بخدشه می.  

   

 مرکزی اداره شوند ولی شکل بھتر آن ۀک وزارت خانه يا اداراين ادارت ميتوانند در مجمع از طرف ي
 چيزی که در اکثر کشور .يش ببرندپسسات مستقل امور خود را ؤخواھد بود تا ھر کدام آن بصورت م

 از خوبی ھای ديگر مستقل کار کردن آنھا يکی ھم اين .ھای جھان تجربه شده است و تمرين ميشود
ه ھا از خود مشخصات عليحده، ساحۀ متفاوت و مشک(ت جغرافيائی خود خواھد بود که ھر کدام اين حوز

 که بايد مطابق آن تشکي(ت خود را ايجاد نمايند و نه بصورت طوطی وار ھمه دارای يک نوع ندرا دارد
تشکيل و اداره باشند و بعضی از اين حوزه ھا مانند حوزۀ ھلمند ممکن به چند حوزۀ خوردتر تقسيم شوند 

  . نميباشد آنبھر حال اينجا جای بحث بيشتر در مورد جزئيات. ھم بايد تحت يک اداره باشدولی باز 



  

 بايد ھر کدام اين اداره ھا با نداز آنجائيکه تمام اين حوزه ھای آبی ھمسرحد با کشورھای ھمسايه ميباش
ه با امور آب، مسايل آب از نقطه نظر روابط بين دول نيز مجھز بوده و متخصصينی نيز داشته باشند ک

با کشورھای ھمسايه دارای معلومات کافی باشند و بصورت دايم در آن امور امور ديپلوماسی و اقتصادی 
ًاين کار مخصوصا برای رودخانه ھای آمو، ھلمند و کابل از ضرورت ھای آنی . مطالعه و تحقيق نمايند

   .امور ھمکاری نمايندآنھا ميتوانند مامورين وزارت خارجه را در اين . به شمار ميرود

  

  اشتباھات در آموزش و تحصي@ت در رشته ھای آب
 نيست بلکه کمبودی پروگرامھای اشتباه در آموزش آب اشتباھات درسی و علمیدر اينجا منظور از 

آموزشی در رابطه با امور علمی و انجنيری آب ميباشد که در افغانستان تا حال بصورت اختصاصی 
  .وجود ندارد

  

ائيکه موسسات تحصيلی افغانستان بيشتر از سويۀ ليسانس آموزش ھای علمی را پيش نميبرند، در از آنج
اينکار در گذشته ھم وجود . داخل کشور تحصيل در رشته ھای آب بصورت اختصاصی وجود ندارد

 ميشد و در موسسۀ پوليتخنيک يک چند مضمون انجنيری منابع آب تدريس انجنيری دانشکدهدر . نداشت
جود داشت زيرا پارتمنت بنام  بند و انھار وجود داشت که حتی در نامگذاری آن ديپارتمنت نيز اشتباه ودي

بدين ترتيب . انجنيری منابع آب و ساختمانھای آبی را افاده نميکنددرست و مناسب  صورت بند و انھار به
ورت گرفته و در يک يا چند ايجاب ميکند تا در پروگرامھای درسی دانشگاه ھای افغانستان تجديد نظر ص

موسسۀ علمی ديپارتمنت ھای آب، منابع آب، ساختمانھای آبی و غيره با پروگرامھای ويژه آن ايجاد شود 
 تقسيمات .تا ھمه رشته ھای آب را در بر گرفته و در داخل کشور جوانان در اين رشته ھا تربيت شوند

ه رشته ھای انجنيری برق، انجنيری ميخانيک، رشته ھای انجنيری در دانشگاه ھای افغانستان صرف ب
و مھندسی کافی نيست بايد رشته ھای بيشتر ايجاد شوند مانند ) Civil Engineering(انجنيری کشوری 

انجنيری استحکام، انجنيری راه ھا و حمل و نقل، رشته ھای انجنيری منابع آب و ساختمانھای آبی، 
 انجنيری کيمياوی، انجنيری غذائی، نجنيری محيط زيست،انجنيری جيوتخنيک، انجنيری جيوديزی، ا

 انجنيری اداره اعمار، انجنيری نيرو، انجنيری صنعتی، رشته ھای مختلف انجنيری معدن و نفت و گاز،
 اقتصاد و مديريت ،انجنيری ماشين و آ]ت، انجنيری برق، انجنيری الکترونيک، انجنيری زراعت، اداره

تان وجود دارند ولی نه و دانشکده ھای فنی افغانسھا  در دانشگاه  اين رشته ھااز بعضی .انجنيری، وغيره
 است در سالھای اخير اين اميد. سطح بسيار عالی تربيت کنندبه آن حدی که بتوانند انجنيران را به 

ا در انستيتوت پولی تخنيک کابل چند ديپارتمنتی از اين قبيل وجود داشت ام. نواقص رفع شده باشد
 بيشتر انجنيران ساحه کار را تربيت مينمود که از نقطه نظر علمی گرام ھای درسی آن موسسۀپرو

رسی به چه شکل پيش ميرود دًاينکه در آنجا فع( برنامه ھای . توانائی ديزاين پروژه ھارا کمتر داشتند
  .اط(عی جديدی در دست نگارنده موجود نيست

  

 چشم پوشی نمود و آن ديپارتمنت مھندسی دانشکدۀ انجنيری ولی از يک رشته و يک ديپارتمنت نميتوان
کابل بود که در ھمان رشتۀ معين خود پروگرام جالب، عالی و به سويۀ ماستری تربيت می نمود با آنکه 

  . ت نامه آنھا ھم مثل ديگران ليسانس بوددشھا

  

  اشتباھات ساحۀ کار
ھمه امور کشور را در بر ًتقريبا  ميباشد که يکی ديگر از مشک(ت افغانستان علمی نبودن ساحات کار

بدين معنی که ما در داخل و خارج انجنير و متخصص در رشته ھای مختلف تربيت ميکنيم و اما . ميگيرد
 آنچه در دانشگاه ھا آموخته اند در  مامورين اداری تبديل ميشوند و ياًوقتی بکار آغاز ميکنند تقريبا ھمه به

اينکار به ويژه برای انجنيرانی که ھنوز تجربۀ کافی در کارھای فنی خود . ساحات کار ديده نميشود
 ندارند باعث ميشود تا به زودترين فرصت ھمه آموزه ھای فنی و علمی خود را از دست داده و به يک 

  وعلمی ساختن ادارات. مامور اداری و آنھائيکه کمی طالع مند تر باشند به مامورين فنی تبديل ميشوند
ھای فنی چه شرکت ھای خصوصی باشد و يا دولتی از موضوعات بسيار مھم پيشرفت انجنيری در کار

در حقيقت ساحه کار يا ادارات انجنيری بايد دارای علميت و تجربۀ بيشتر در . افغانستان شمرده ميشود



ه ھای علمی زيرا آنھا ھستند که ھر روز با پروژ. امور کارھای مربوطۀ خود نسبت به دانشگاه ھا باشند
  .ًانجنيری عم( مصروفيت دارند و در امور مربوطۀ خويش بايد با دانشگاه ھا ھمکار و رھنما باشند

  

  اشتباھات در کارھای ھايدروليکی يا ساختمان ھای آبی
  

   شھرھااشتباھات در پروژه ھای آب ھای بارندگی: لفا
ن مفکوره و نظر ھستند که ھر جا آبی از تا جائيکه ديده ميشود ھم انجنيران و ھم غير انجنيرھا به اي

باران ديده شود بايد به زودترين فرصت از منطقه خارج ساخته شود تا باعث مزاحمت زندگی مردم 
بدين ترتيب در موقع بارندگی و سي(ب ھا ھمه در فکر اين ميشوند تا آب ھای باران را زودتر رد . نشود

. وی ھا و رودخانه ھا برسانند تا مزاحمت زندگی شان نشودنموده و از منطقۀ خويش خارج سازند و به ج
اين کار در وقت باران ھا و موسم سي(بی منطقی به نظر ميرسد ولی فراموش ميکنيم که با انجام اين کار 
در حقيقت مقدار آب زندگی خود را از منطقه خارج ساخته و توسط جريان رودخانه ھا حتی آنرا از 

  .ساخته ايمکشور نيز خارج سرحدات 

  

 در افغانستان بر کدام فلسفه ئی پيش ميروند، دگینھرسازی در رابطه با مسايل آب بارنميدانم پ(ن ھای ش
 دور نمودن آن از منطقه باشد اشتباه بس بزرگی را متحمل دگیننظور از ديزاين پروژه ھای آب باراگر م

شک و کم آب ميباشد دور نمودن حتی يک در کشوری مانند افغانستان که از جملۀ کشور ھای خ. شده ايم
بنابران دفع آب باران در . ًه آب بدون استفادۀ درست و مناسب کار کام( غلط و نابخشودنی ميباشدرقط

 در حوض ھا، دگینايد قسمی باشد تا ھر قطره آب بارموقع بارندگی کار ضروری است ولی پ(ن ھا ب
در موقع بارندگی از يک طرف   شود تانگھداریه در خود منطقھا، خندق ھا و ديگر ساحات مخزن 
 آب ھای زير زمينی  آب ھای بارندگی جمع آوری شده واز طرف ديگرجه نشود و ابا سي(ب ھا موکسی 

  .ی زير زمينی از آن استفاده شودآب ھا ذخيره  نيست از طريق در موقعی که بارندگیرا تغذيه کند تا

  

 ھای شھر سازی قسمی طرح ريزی گردند تا آب ھای بارندگی را در  پ(نبدين وسيله پيشنھاد ميگردد که
  و نگذارند تا اين آبھا به رودخانه ھا برسد و از منطقه خارجداخل شھر ھا در ساحات سبز رھنمائی نموده 

در غير آن منابع . د کردنبدين ترتيب اين آبھا به ذخاير آبھای زير زمينی پيوسته و آنرا تغذيه خواھ. شوند
  .زير زمينی کم شده و مشک(ت بزرگ اجتماعی، صحی و محيطی را بوجود خواھد آوردآب 

  

در شھر کابل بطور ويژه بعضی جاھائی بود که بصورت طبيعی در موسم بھار در آنھا آب دند در سابق 
بل  و در طول سال آن آبھا آھسته آھسته به جوی ھا و رودخانه کاا تغذيه مينمود، آبھای زير زمينی رميشد

اين جاھا عبارت بودند از دلدلزارھای کارته پروان، چمن ھای مير واعظ در گذرگاه و بنی . کمک ميکرد
ًحصار که دو جای اولی تقريبا کام( از بين رفته است اين يک صدمه عميق به ايکالوژی و حفاظت . ً

  .ميباشدنيز محيط زيست شھر کابل 

   

  زمينیاشتباھات در استفاده از منابع آب زير : ب
در جاھائيکه صرف چند . ًاستفاده از آبھای زيرزمينی تقريبا در تمام کشور بدون کدام پ(ن و نقشه ميباشد

چاھی وجود دارد آنقدر فرق نميکند ولی جاھای ديگری که ھمه به کندن چاه مبادرت ميکنند قابل تشويش 
نھا در مقدار منابع آب زير زمينی اين طور استفاده ھای خود سر از منابع آب زير زمينی نه ت. ميباشد

طور مثال در شھر کابل ھمه به . صدمه ميرساند بلکه از نقطه نظر صحی نيز شايد قابل تشويش باشد
 و بدين ترتيب ندکندن چاه رو آورده اند و در بسياری موارد چاه ھا فاصله چندانی از بدرفت ھای باز ندار

ذکر شد چون آب باران ) الف(قسميکه در . ت صحی نميباشداستفاده از آبھای زير زمينی خالی از خطرا
ًرا در موسم بارندگی معمو] از منطقه خارج ميسازند، آب زير زمينی بصورت کافی تغذيه نميشود و 

يشتر در مورد آبھای قابل يادآوريست که اين کارھا ب. بدين صورت تنظيم آب زيرزمينی ھم برھم ميخورد
زير زمينی کم عمق صدق ميکند، در مورد آب زيرزمينی عميق آنقدر فعاليت ھای زيادی صورت 
نميگيرد به جز از پروژه ھای مھم شھری که البته نبايد جدا از بودجه کل آب يک منطقه مورد مطالعه 

  .  قرار گيرد

  



  اشتباھات در کارھای انجنيری باFی رودخانه ھا: ج
انه ھا از نقطه نظر انجنيری ھايدروليک ساختمانھای طبيعی آبی و مجراھای آب ميباشند که طبيعت رودخ

از آنجائيکه از . بنا بر کارھای جيولوجيکی خود آنھا را در طی اعصار جيولوجيکی بوجود آورده است
ی و طی ھزاران ايجاد ھر کدام اين رودخانه ھا ميليون ھا سال ميگذرد، ھر کدام نظر به مقدار بارندگ

  . سال مجرای خود را مطابق به ضرورت خود شگافته، روفته و بوجود آورده اند

  

 )Discharge (ھر کاری که انسان با]ی يک رودخانه انجام ميدھد در موقعی که رودخانه مجری مقاب
 قسمت و اين واکنش شايد در ھمان.  بر آن کار عکس العمل يا واکنش نشان ميدھدبزرگ يا سي(ب ميشود

طور مثال اگر مقطع يک . يا در با] آب و پائين آب ھمان نقطه باشد ولی واکنش حتمی صورت ميگيرد
د و نرودخانه خورد شود، سطح آب آن بلند ميشود، يا سرعت جريان بيشتر ميگردد يا ھر دو واقع ميشو

گر يکطرف کنار يک ا. بدين صورت يک منطقه زير آب شده و بنام سي(ب خساراتی را بوجود می آرد
مثال بزرگ . رودخانه با ديوار استنادی ئی تحکيم ميشود طرف ديگر را رودخانه مورد حمله قرار ميدھد

 در سمت افغانستان است که کشورھای ھمسايه طرف خود را مودر اين مورد کناره ھای رودخانه آ
  . تحکيم نموده اند و طرف افغانستان ھر سال خساره مند ميشود

  

 پل و نک پل بصورت درست با]ی يک رودخانه ديزاين نشده باشد در آنصورت امکان ويران شداگر ي
جريان سرعت  را خوردتر ساخته و سطح آب و اع مجرطًپل ھا معمو] مق. مناطق دو طرف آن ميرود

واضح است که در قسمتی که پل ھا . آنرا بيشتر ميسازد و بدين ترتيب سرعت بيشتر يعنی خطر بيشتر
د مجرا تنگتر ميشود ولی اينکار بايد بصورت دقيق مطالعه و ديزاين گردد در غير آن نخته ميشوسا

نگارندۀ اين سطور زمانيکه در رياست انکشاف دھات . مصرف با]ی پل به ھدر دادن منابع مالی ميباشد
يزاين کار ميکرد ويرانی چند پل را در افغانستان مشاھده نموده است که ھيچ کدام آن طرح و د

در مورد ديزاين پل . ھايدروليکی نداشت و جالب است که از طرف متخصصين خارجی ديزاين شده بود
 و روفتن خاک و گل اطراف پايه ھا از کارھای عمده و مھم ميباشد که )Scour (ھا مطالعات فرسايش

 Training(ھمچنان کارھای ساختمانھای رھنمائی آب . بصورت درست و اساسی صورت گيرد

Works (متاسفانه اين نوع ديزاين ھا و . در دو طرف پل ھا مھمتر از ديزاين ھايدروليکی پل ھا ميباشد
موضوعات در پروگرامھای درسی دانشگاه ھای فنی افغانستان تا حال داخل نشده است و متاسفانه بدين 

  .صورت انجنيرانی که از آنھا فارغ ميشوند معلوماتی در اين موارد ندارند

  

ديگری که در مورد رودخانه ھای افغانستان بصورت ويژه بايد مد نظر گرفته شود اينست که اکثر چيز 
اين رودخانه ھا خصوصياتی دارند که با . رودخانه ھای افغانستان رودخانه ھای کوھستانی ميباشند

نميتوانيم از ًرودخانه ھای سطوح ھموار کام( فرق ميکند و انجنيران عزيز ما بايد متوجه باشند که ما 
 )Alluvial Rivers ( و فورمول ھائيکه از مطالعات رودخانه ھای سطوح ھمواراطريقه ھا و ميتودھ

 زياد و درشتی )Slope(ستانی دارای نشيب ھرودخانه ھای کو. بدست آمده اند، استفاده کنيم
)Roughness (اين رودخانه ھا دارای مقطع . فوق العاده ميباشندVو ارای حوضچه ھا مانند بوده و د 

در . سنگ ھای بسيار بزرگ در داخل بستر رودخانه ميباشند که ھمه آنرا در افغانستان مشاھده نموده اند
نظر به اين . دنًبعضی قسمت ھا بستر و کناره ھای رودخانه ھای کوھستانی کام( سنگی ميباش

قدرت و در موقع سي(ب ھا  ارغنده، طوفانی، پر  ھاخصوصيات جريان ھايدروليکی اين نوع رودخانه
در اين نوع . حمل و نقل دھندۀ نه تنھا رسوبات بلکه کتله ھای بزرگ سنگ ھا و تنۀ درختان نيز ميباشند

 در )Aerated( يکجا بوده و بصورت جريان ھای ھوادار ًرودخانه ھا جريانھا معمو] با کف و ھوا 
پس با اين نوع ويژگی . بسيار خوب و مفيد ميباشدحرکت ميباشند که البته برای تصفيه و تھويه کيفيت آب 

سي(ب ھائيکه در . ھا بايد در مورد استعممال تئوری ھا و فورمول ھا و طريقه ھا بسيار محتاط بود
 بيشتر از مين ھا، خانه ھا، پل ھا و ديگر تأسيسات گرديده اندسالھای اخير باعث کشتن انسانھا، ويرانی ز

ور رودخانه ھا ميباشد تا مقدار بارنگی زيرا طوريکه در با] ذکر شد رودخانه بی توجه ئی انسانھا به ام
 ديده و تجربه نموده اند  راھا در طی اعصار و قرون جيولوجيکی بوجود آمده اند که ھر نوع جريان

ولی ما انسانھا به ھر ترتيبی بدون . ومجراھای شان به ھمان اساس توسط طبيعت ساخته شده است



در  ھا، سيلبرھا و حريم آن مداخله نموده و هبه مسير، بستر، کنارآن خانه و خصوصيات شناختن رود
     .ملکيت ھای خود حمله ور ميسازيم به نتيجه رودخانه ھا را

  

  اشتباھات در تطبيق درست تيوری ھای علمی: د
ات موضوعمضامين و ميخانيک سيال، ھايدرولوژی، ھايدروليک، انجنيری رودخانه ھا، و ديگر 

انجنيری منابع آب مانند آبياری، آبرسانی، نيروی آب، فاض(ب وغيره چيزھائی اند که بايد دقيق کار 
اگر يک انجنير استحکام مقدار سيخ گول را در يک قسمت ساختمان بيشتر ميسازد از نقطه نظر . شوند

ای آب کم نمودن انجنيری کار نادرستی نيست، صرف يک کار غير اقتصادی نموده است اما در رشته ھ
ھمچنان . و زياد نمودن يک پاراميتر باعث تغيير در پاراميتر ھای ديگر شده و اصل ھدف را بر ھم ميزند

. ھم اشاره شد خيلی ھا مھم است تا از تئوری ھای درست و مناسب استفاده صورت گيرد) ج(قسميکه در 
ار پيشرفته علمی از نقطه نظر تئوری، ھمه ميدانيم که گرچه انجنيری ھايدروليک يکی از رشته ھای بسي

به ويژه اينکه علم . عملی و رياضی ميباشد ولی با آنھم نميتوانيم از ھر تئوری در ھر جا کار بگيريم
د به ھمان اندازه يک رشته تجربوی ھايدروليک به ھمان اندازه که يک رشته پيشرفته علمی ميباش

)Experimental (يک تئوری استفادۀ وارد قبل از آنکه ما بتوانيم از می يعنی در بسيار.ھم ميباشد 
تجارب آزمايشگاھی و يا توسط مطالعات و درست نمائيم بايد در ھمان ساحه، محيط و شرايط آنرا توسط 

.  در غير آن ممکن کار ما نتيجۀ درست ندھد و نداشته باشد،آزمايش ھای ساحوی مورد تائيد قرار دھيم
در بسياری از رودخانه ھای ) Regime Theory(تئوری رژيم   ھایر مثال استفاده از طريقهطو

يا استفاده از . خصوص قابل تطبيق باشدب ممکن در چند مورد ،افغانستان کار درست و مناسب نمی باشد
قابل تطبيق نباشد زيرا ) Flow or Discharge(برای دريافت نمودن مقاب ) NRCS or SCS(طريقۀ 

 و صرف در ايا]ت متحدۀ غانستان مورد مطالعه و تحقيق قرار نگرفته استاين طريقه ھيچ وقت در اف
ھمچنان استفاده از مودل ھای کمپيوتری ھايدروليکی در مطالعات رودخانه . امريکا مورد استعمال دارد

. ھای کوھستانی افغانستان بدون تغييرات اصولی در اصل رياضيات اين مودل ھا کار موفق نميتواند باشد
ديگريست که ما در افغانستان است که استندرد ھا و کود ھای آب و ساختمان ھای آبی چيز ھای واضح 
   . نداريمًاص(

  

  اشتباھات در ديزاين پل ھا و پلچک ھا: ه
 از اھميت ويژه برخوردار پل ھا و پلچک ھا در اعمار راه ھا، جاده ھا، خيابان ھا، سرک ھا، و ميدان ھا

از طرف ديگر ممکن فعاليت ھا در اين نوع . دن نوع تاسيسات ترانسپورتی ميباش و از کارھای مھم ايناند
 ًمعمو] قراردادی ھا. ساختمانھای آبی نسبت به ساختمان ھای آبی ديگر نسبت بيشتر بودن آن بيشتر باشد

)Contractors (خوش دارند پل ھا و پلچک ھا کوچکتر باشند تا مصرف و منابع تمويل مالی پروژه ھا 
نھا کمتر شده و مفاد شان بيشتر باشد ولی از نقطه نظر ھايدروليک و انجنيری کشوری اين ساختمان ھا آ

در اين نوع کارھا اولين چيزی که از اھميت ويژه برخوردار ميباشد . بايد بصورت مناسب ديزاين شوند
 در کشورھای .، ميباشدمقابی که از اين ساختمانھا ميگذرد) Return Period(تعيين وقت برگشت 

و اقتصادی مختلف اين نوع ساختمان ھا نظر به اھميت ساختمان ھا، راه ھا، عمر آن و حا]ت مالی 
در افغانستان .  ساله وغيره کار گرفته ميشود100ساله، - 50 ،ساله– 25 ساله، -10کشور از مقاب ھای 

نجنير نظر به دليل و برھانی چون استندرد ھای انجنيری برای ساختمان ھا وجود ندارد ھر شرکت و ھر ا
.  به تعيين آن مبادرت ميکنند و يا آنرا بکلی از نظر انداخته و مد نظر نميگيرند،که نزد شان موجود است

اين موضوع کار ساده نيست و بايد توسط مطالعات، آزمايش ھا و مجالس فنی انجنيری تعيين و ترتيب 
ص(يحت سياسی ھر کشور پايه انجنيری و مقامات با ند ً اين کار معمو] از وظايف مقامات بل.شوند

  .ميباشد که نظر به کشور ھا و سيستم ھای سياسی آنھا فرق ميکند

  

ھمه انجنيرھا ميدانند که منظور از ديزاين ھايدروليکی پل ھا و پلچک ھا عبور آب از اين ساختمانھا 
مان پل و پلچک صدمه وارد شود و بصورت بی خطر و  توليد نکردن سي(ب ميباشد طوريکه نه به ساخت

اما چيزی . نه در با] آب و پائين آب آن خطری متوجه انسانھا؛ زمين ھا، خانه ھا و ديگر ملکيت ھا شود
 آنست تا بدانند تا اين ديزاين ھا را چگونه و با استفاده از کدام وقت ،که برای انجنيرھا ضروری است



چيزی ھائی که در بعضی قسمت ھا ديگر اين نوشته . ار بگيرندبازگشت مقابھا و ھم از کدام طريقه ھا ک
  .نيز بدانھا اشاره شده است

  

ھر قدر کوشش شود که در وسط بستر رودخانه ھای کوھستانی پايه ھای پل  قرار نگيرد به ھمان اندازه 
بی شايد ًمصئون تر خواھد بود، زير قسميکه قب( ذکر شد روسوبات اين نوع رودخانه ھا در مواقع سي(

ھائی با آن بزرگی به آسانی ميتواند پايه ھای پل ھا را که در گبزرگتر از يک متر باشد و بدين ترتيب سن
در . ه باشددگر آنکه از کدام نوع ديزاين ويژه استفاده ش تخريب کند مودخانه قرار داشته باشند،وسط ر

د ولی پل نبوده و صرف پلچک ميباشبعضی مواقع از يک نوع پل ھائی کار گرفته ميشود که در حقيقت 
در مناطق ) Causeway(اين نوع معبرھا .  آن نيز جريان ميکنددر موقع سي(ب ھا آب از با]ی

کوھستانی افغانستان خالی از مفاد نمی باشند و جريان سنگھا از با]ی آن در موقع آب خيزی چندان 
  .  ًت حتما ضرورت ميداشته باشنداما به کارھای حفظ و مراقب. صدمه ئی به آنھا نميرساند

  

  اشتباھات پروژه ھای بزرگ: و
پروژه ھای بزرگ در گذشته در افغانستان با ھمکاری ھای کشورھای بين المللی پيش برده شده و از اين 

 در پھلوی اشتباھات فنی دارای پروژه ھااين . دام وقتی به ھمين ترتيب ادامه خواھد يافتم تا کھببعد 
اسی نيز ميباشند که در اينجا از آن صرف نظر ميشود زيرا اين نوشته بيشتر فنی و کمتر اشتباھات سي

  .سياسی ميباشد

  

  :چند مورد مھم در اين رابطه در اينجا توضيح ميگردد

 در رابطه با پروژه بزرگ وادی ھلمند، در اول وقتی سيستم آبياری ديزاين، اعمار و به بھره برداری -
ابری دچار شد و بدين ترتيب حاصل پروژه به تعويق افتاد تا کار زابری آن ديزاين آغاز نمود به مشکل ز

د ولی کار پروژه سالھا به تعويق تمويل ميشبا وجوديکه پول آن از کمک ھای خارجی . و اعمار شود
مربوط آن ديزاين ) Drainage(بدون پروژۀ زابری ) Irrigation(ًمعمو] ھيچ پروژۀ آبياری . افتاد
آن عده از انجنيرانی که با پروژه ھای آبياری سر و کار دارند بايد اين موضوع را مد نظر . ودنميش

  .بگيرند تا به سرنوشت پروژۀ ھلمند مواجه نشوند

  

 در پروژۀ نيروگاه برق آبی ماھيپر پره ھای توربين ھا بعد از ھر چند ھزار ساعت کار سائيده شده و -
ارندۀ اين سطور آنرا با مطالعات و محاسبات انجنيری مورد مطالعه تا جائيکه نگ. ترميم طلب ميشوند

ًاست و بنا برين بايد توربين ھا تقريبا ) Cavitations( اصل مشکل در آن پروژه مسئله ،قرار داده است
 بھر حال اين موضوعی است که .ده متر پائين تر از سطح موجود نصب ميشد تا فشار منفی بوجود نميآمد

ًبين ھا، پمپ ھا و لوله ھای فشار امکان وقوع آن ميرود و بايد جدا در مورد آن توجه جدی ر توًمعمو] در
  .داشت

  

 مشکل ديگر نيروگاه برق آبی ماھيپر آنست که کاسه بند ذخيرۀ آن بقدر کافی حجم ندارد و بنابرين يک -
ک بند کوچک در دھنۀ تنگی  شايد اعمار ي. کافی از کار می افتد سال اين نيروگاه نسبت نداشتن آبمدت

د نغارو اين مشکل را حل کند و يا اينکه بسيار دير شده باشد و مناطق مذکور به آبادی ھائی تبديل شده باش
اين کار برای منابع آب شھر کابل و محيط زيست آن خالی از مفاد .  اعمار بند ديگر عملی نباشدنکه امکا

  .ارای آب ميشدنميبود و ھم نيرگاه ماھيپر بصورت مداوم د

  

 در رودخانه ھای کوھستانی که از آب زياد برای آبياری استفاده نميشود نبايد بند ھای بسيار بلند اعمار -
 چندين بند کوچک عين ھمان نيروی برق را توليد کرده ميتواند بدون ،نمود بلکه به عوض يک بند بلند

اين کار را ميتوان با . ه دوباره سازی شوندآنکه زمين ھای زياد زير آب شود يا راه ھای کنار رودخان
مطالعه نمود و فاصله بين بند ھا را با مطالعه و ) Degree of Head Utilization(طريقۀ استفاده از 

بندھای پست تر از نقطه نظر اقتصادی ارزانتر و ھم از نقطه . مقايسۀ نقشه ھای توپوگرافی تعيين نمود
اگر خدای ناخواسته يکی از اين بندھا شکست کند خسارات آن در نظر مصئونيت مصئون تر ميباشند و

پس صرف در صورتيکه به آب زياد . مناطق پائين آب با مقايسه با بندھای بزرگ خيلی ھا کمتر ميباشد



طور مثال از رودخانه ھای پنجشير و .  از ذخاير بزرگ با بندھای بزرگ خودداری شود،ضرورت باشد
کمتر استفاده صورت گرفته ميتواند بنا بران اعمار چندين بند کوچکتر به عوض کنر برای مقاصد آبياری 

  .يک بند بزرگ به مراتب دلخواه تر می نمايد

  

 تحليل ،)Breach Analysis( شکست يل و تحلمطالعه در طرح ريزی وديزاين بندھای بزرگ -
ھا را نبايد فراموش نمود و بند) Risk Analysis ( تحليل توھمیو) Reliability Analysis (وابستگی

 با اين نوع مطالعات مناطق محتمل سي(بی، .بايد جزء برنامه ديزاين و مطالعات اين نوع پروژه ھا باشد
ند که مطابق آن ميتوان پ(ن ھای جلوگيری  وقوع حادثات پيش بينی شده ميتواخسارات احتمالی و احتمال
  .و يا عملياتی را اعيار نمود

  

پ(نگذاری شھر ھا و شھرک ھا بدون مدنظر گرفتن مسايل آب و ديگر موضوعات  طرح ريزی و -
در شھر کابل کارته ھائی بنام شھر نو، کارته چھار، کارته پروان، کارته سه، وزير اکبر خان . ضروری

مسايل آب ھای بارندگی، فاض(ب وغيره ديزاين  از نقطه نظروغيره در گذشته ساخته شد ولی ھيچکدام 
اگر در آن زمانھا اين قسمت ھای شھر کابل با اين نوع تاسيسات ھمراه ميبود بر . ندريزی نشدو طرح 

ھای زياد شھر  صرف نظر از اينکه قسمت .ثير نموده و اين امور بھتر ميبودقسمت ھای ديگر شھر نيز تا
در اين که ت  اگر ويران ھم نميشد اين نوع تاسيسات از کارھای عمدۀ ھر شھر اسکابل ويران شده است،

اين ھم يک نوع اشتباه کاری است که امروز مشکل بزرگی صحی . شھر از روز اول وجود نداشته اشت
.  ھم جدا از اين مشکل نيستالبته شھرھا و شھرک ھای ديگر افغانستان. و محيطی رابميان آورده است

زی شده اند نه آن منظور در اينجا آن قسمت ھای شھرھا است که توسط پ(ن ھای شھرسازی طرح ري
  .قسمت ھائيکه بدون کدام طرحی به مرور قرون و اعصار از آن شھر درست شده است

  

ً از مشک(ت ديگر پروژه ھای امور آب افغانستان يکی ھم اينست که تقريبا ھمه پروژه ھا بصورت -
ين معنی که از بد. و ساخته شده اند يگانه و تک پروژه تا جائيکه مربوط به منابع آب ميباشد ديزاين

اساسات انکشاف حوزۀ آب رودخانه ھا کمتر استفاده شده است و بودجه آب در بسيار موارد مدنظر نبوده 
 یاين کار يک.  آب ھمان منطقه قرار نگرفته است در يک منطقه جز مطالعات کل منابعو پروژه ھای آب

ميتوان سيار بعد از تکميل پروژه ھا ای بتاثيرات آنرا صرف در سالھکه از خطرناکترين کارھائی ميباشد 
 .ًحس و مشاھده نمود و معمو] نسل ھای بعدی مجبور ميشوند تا بھای آنرا بپردازند

  

  :پيشنھادات
اين مرکز تحقيقاتی از ضروريات بسيار مھم افغانستان بوده و . ايجاد مرکز تحقيقات منابع آب -1

ر منابع آب در آن مورد تحقيق و تتبع کارھای مھم تحقيقاتی در رابطه با موضوعات مختلف امو
جھت معلومات بيشتر به . قرار گرفته و در تربيه کدرھای علمی خيلی ھا موثر واقع خواھد شد

يکی از نوشته ھای نگارندۀ اين سطور که در ويب سايت ھای افغانی به نشر رسيده است 
  .مراجعه شود

 ضروريات ديگر انجنيران کشور ميباشد معيارھا از. معيارھا، کودھا و استندرھای انجنيری آب -2
. تا مطابق آن کارھا و پروژه ھای خود را مطالعه، طرح ريزی، ديزاين و اعمار نمايند

 .رھنماھای ديزاين و اعمار کارھای مختلف ساختمان ھای آبی نيز شامل آن ميباشد

 ئی از انجمن  اين انجمن ميتواند شاخه.ايجاد انجمن انجنيران منابع آب و ساختمانھای آبی -3
در ھر کشور انجمن ھای فعال کارھای بس مھمی را در کشورھای خود . انجنيران افغان باشد

البته بايد فعال، . افغانستان به اين نوع انجمن ھا اشد ضرورت دارد. انجام داده و انجام ميدھند
 .پرکار و با نيرو باشد

قسميکه .  تا حدی تشريح شده استاين موضوع در با]. تشکيل ادارات حوزه آب رود خانه ھا -4
 .ديده ميشود از ضروريات مھم تنظيم درست آب و منابع آب کشور ميباشد

 اين کار .ايجاد پروگرام ھای درسی، علمی و فنی برای انجنيران منابع آب و ساختمانھای آبی -5
ر بايد در سطوح مختلف در مکاتب فنی، در دانشگاه ھا و موسسات علمی ايجاد شود تا در ھ



سطح و در ھر رشته مربوط به منابع آب انجنيران، تکنيسين ھا، متخصصين و علما در اين 
 .رشته تربيت شوند

 اين فعاليت ھا در حقيقت نکات پيشنھادی با] را .تدوير کنفرانس ھای علمی، فنی و انجنيری -6
ز طريق اين ًضمننا ا. ھمه از فعاليت ھای علمی و فنی يکديگر با خبر ميشوندبھم ربط داده و 

نوع کنفرانس ھا از کارھای مھم تقدير به عمل آمده و با پاداش ھا برای کارھای خوب زمينه 
 .پيشرفت بيشتر مھيا ميگردد

در ھم  اين نشريه .ايجاد مجله يا نشريه علمی و فنی برای امور منابع آب و ساختمانھای آبی -7
ارھای علمی، فنی، اقتصادی، حقيقت ھمه را به ھم وصل نموده و باعث آگاھی عمومی از ک

 . آب خواھد شد مسايل طبيعی مربوط به آب و منابعاجتماعی، محيط زيست و

  
ربوط به منابع آب و ساختمانھای آبی را بھم پيشنھادات فوق انجنيران، ماھرين، متخصصين و کارمندان م

آب کشور براه خواھد نزديک ساخته و بدين ترتيب يک جھش بزرگی را در راه استفادۀ درست از منابع 
از آنجائيکه قرار است پروژه ھای زياد آبی در افغانستان رو براه شوند، بھتر خواھد بود تا در . انداخت

در غير آن کمپنی ھای خارجی ھمه . ايجاد زمينه پيشرفت علوم آب در داخل افغانستان نيز توجه شود
خارج ميکنند و از طرف ديگر او]د مملکت کارھا را نموده از يک طرف تمام منابع مالی را از کشور 

، فنی و علمی را از دست داده و در آينده نيز چانسی برايشان زمينه بدست آوردن مھارت ھای انجنيری
 .وجود نخواھد داشت

  


