
  

  

  سي�ب ھا در افغانستان
  اشارۀ مختصر به امور منابع آب 

  
  

  زادـھـريار کـر فـداکت
  

  

در اين اواخر اخبار رسانه ھای گروھی حاکی از آن است که سي�ب ھا در افغانستان بيشتر شده و 
حوادث .  به ھ�کت رسيده اند تن در قسمت ھای مختلف اين کشور88) 2010می  7جمعه (تا حل 

ھر گاه چنين حادثاتی . فغانستان ميباشدصيبت ديگريست که دامن گير مردم رنجديدۀ اطبيعی م
بوقوع می پيوندد مقامات دولتی و غير دولتی در ت�ش ميشوند و چند روزی که از آن گذشت 

ت�ش ھای مقامات ھر طور و ھر مقداری باشد قابل تقدير . ھمه چيز فراموش ميگرددمتاسفانه 
  .ورت حل مشکل نمی باشداست ولی به ھيچ ص

  

 آنرا  در ھر جائی جزء کارھای تنظيم منابع آب ميباشد که به ھيچ وجھه نمی توانسي�باداره 
 به عبارت ديگر ھر گاه ادارۀ آب . مد نظر گرفت و مھار نمود و جداگانهبصورت انفرادی

 تطبيق نشود بصورت درست و علمی تنظيم نشود و پروژه ھای مربوطۀ آن در حوزۀ ھر رودخانه
نه تنھا از منابع آب استفاده درست صورت گرفته نميتواند بلکه جريان آب بشکل سي�ب ھا 

  .خسارات بزرگی را ھمراه نيز ميباشد
  

نسبت به ظرفيت مجرای رودخانه ھا بيشتر شود سطح آب بلند شده اول ) مقاب(ھرگاه مقدار آب 
در اين . دوزمين ھای دو طرف سرازير ميشسيلبرھای دو طرف رودخانه را پر نموده و بعد در 

عمل اگر کناره ھای رودخانه از مواد خاکی سست ساخته شده باشد با سرعت زياد آب که قوه ھای 
  .بزرگی را باعث ميشود، مقاومت نتوانسته و روفته ميشوند

  

 که علت اينکه رودخانه ھا سي�بی ميشوند يکی بارندگی بيش از حد است و ديگر تغييراتی است
  .  وارد ميکنند و حوزه ھای آب آنھاانسانھا به رودخانه ھا

  

 aت مطالعه ميکنند و معموaًبارندگی را در علم ھايدرولوژی در رابطه با علم احصائيه و احتما
 ساله، 50 ساله، 25 ساله، بارندگی 10 ساله، بارندگی 2اصط�حات بارندگی يک ساله، بارندگی 

ال ميکنند که ھدف از آن عبارت از بارندگی ھائيکه بصورت اوسط ھر  ساله وغيره را استعم100
 سال وغيره واقع 100 سال و ھر 50 سال، ھر 25 سال، ھر 10 سال، ھر 2يک سال، ھر 

از آنجائيکه عمر زمين به ھزارھا سال و از نقطه نظر جيولوجی به ميليون ھا . ، ميباشدميشوند
ھا بايد در طول عمر جيولوجيکی خود صدھا بار چنين مجراھای رودخانه سال ميرسد، بنابران 

را ديده باشند که در طی اين ھمه حادثات ھايدرولوژيکی شکل جيولوجيکی ) سي�ب ھا(مقاب ھا 
 ساله پيش آيد بايد کدام خساره 100زمين و بستر رودخانه برای مقابی که حتی حادثات بارندگی 

د که چنين يک حادثه ھايدرولوژيکی و ميتيورولوژيکی ئی بوجود نيآورد، زيرا بار اول نخواھد بو



به اثر ھمين کارھای جيولوجيکی و مورفولوژيکی شکل زمين به مرور زمان . بوقوع ميپيوندد
را توپوگرافی ئی را بخود ميگيرد که ب�خره بعد از طی قرون و اعصار مجراھای رودخانه ھا 

زرگی را جاری سازند بدون آنکه سي�بی به وقوع ميتوانند مقاب ھای بتشکيل داده و اين مجرا ھا 
مگر صرف در صورتی که يک رودخانه از نقطه نظر عمر جيولوجيکی در دوران . بپيوندد

  . جوانی خود باشد

  

 در يک قسمت يک رودخانه وارد شود، یعلم انجنيری رودخانه ھا می آموزاند که ھرگاه تغيير
نظر در کدام قسمت باa آب يا پائين آب باعث تغييراتی رودخانه از خود عکس العمل نشان داده و 

بنا بران چيزی را در رودخانه ھا کم و زياد نمودن بدون مطالعات دقيق . نقطۀ تغيير خواھد شدبه 
زياد ھای ب ًه معموa اين خرابی ھا در موقع مقاانجنيری باعث خرابی و ويرانی ھائی ميگردد ک

      . ميشوداديم سي�ب  بناوجود می آيد کهبه 
  

ً، سي�ب ھای افغانستان که واضحا طوريکه بصورت بسيار فشرده و مختصر توضيح داده شد
احتمال  ساله بوقوع ميپيوندد صرف بخاطر بارنگی نيست بلکه به) ؟ چند(بخاطر بارندگی ھای 

 قوی بيشتر عواملی انسانی است که با آوردن تغييرات بی جا و بی مورد و بدون مطالعه در
رودخانه ھا، در بستر رودخانه ھا، در سيلبرھای رودخانه ھا و کناره ھای رودخانه و حتی در 

برای آنکه اين موضوع روشنتر شود چند موردی يادآوری . حريم رودخانه صورت ميگيرد
  :ميگردد

  

زمينداران ھميشه ع�قه دارند تا با نشاندن درختان و انبار گل و خاک در کنارھای  -
 را اين کار مقطع مجرای رودخانه. ند و تحکيم بخشندزمين ھای خود را وسعت دھانه ھا رودخ

 شدن مقطع رودخانه باعث بلند اين کم.  را در آن مقطع کم ميسازدتنگتر ساخته و ظرفيت مقاب
از طرف ديگر اين .  آب بر سطح زمين ميشود و در حقيقت سي�ب بوجود می آورد سطحشدن

ن سرعت جريان آب شده و قوۀ روفتن و تخريب آب را بيشتر خوردی مقطع باعث بيشتر شد
خودش محفوظ اگر زميندار اين کار را با تعمير ديوار محکم استنادی نموده باشد، زمين . ميسازد

صدمه ديده و تخريب   پائين آب و يا زمين ھای کنار مقابل رودخانهولی زمين ھای باa آب،
در مجرای رودخانه خودسرانه کسی است که با دست زدن  مسئول اين کار زميندار و يا .ميشوند

واضح است که اگر خانه ھای رھايشی در اين نواحی باشند ھمچنان . باعث اين ويرانی شده است
 اين مشکل در داخل شھر کابل به وضاحت ديده ميشود چنانکه در سابق از منطقۀ .ويران ميشوند

 کابل با ديوار استنادی محدود شده بود و در مھتاب قلعه تا پل محمود خان دوطرفه رودخانه
از ھمين . بسياری قسمت ھا مجرای رودخانه بسيار تنگ و برای مقاب ھای بزرگ کافی نبود

جالب . ًجھت بود که معموa قسمت ھای زياد نواحی غربی کابل سي�ب ھای زيادی را متقبل ميشد
ًتر اينکه در منطقه نسبتا جديد کارته سه خانه ھا مستقيما باaی ديوار استنادی رودخانه اعمار شده  ً

اين طرح ريزی مشکل ديگری را . ًبود و چيزی بنام حريم رودخانه اص� مد نظر گرفته نشده بود
ست راھی نيز بوجود آورده بود و آن اينکه اگر حادثه ئی در کدام قسمت رودخانه بوقوع می پيو

 .وجود نداشت که به آنجا رسيده شود
  

اين پل ھا . اعمار پل ھائيکه بدون ديزاين ھايدروليکی باaی رودخانه ھا ساخته ميشوند -
حتی اگر از نقطه نظر انجنيری استحکام طرح و ديزاين شده باشند باز ھم نميتوانند در مقابل قوه 

 از آنکه مورد ديزاين استحکامی قرار گيرند پل ھا و پلچک ھا قبل. ھای جريان آب مقاومت کنند



. بايد اول از نقطه نظر ھايدرولوژی مطالعه و از نقطه نظر انجنيری ھايدروليک ديزاين شوند
متاسفانه اکثر پل ھا در افغانستان روی ديزاين ھايدروليکی را نديده اند به استثنای بعضی پل ھای 

 .بسيار مھم
 

ھا باaی رودخانه ھا بدون مطالعات انجنيری و حتی بدون  انواع و اقسام ساختمان اعمار -
ً ھا معموa توسط دھقان ھا  سربندھا باaی رودخانهآنکه کسی از کسی  يا مقامی اجازه بگيرد مانند

ًر ابتدائی صورت ميگيرد که معموa در وقت سي�ب ھا ويران ميشوند ولی تا زمانيکه بشکل بسيا
 در اخبار بار ھا .خسارات خود را وارد نموده استخريب نموده و ويران شوند منطقه را سي�ب ت

شنيده شده است که نيروگاه کوچک آبی در ف�ن منطقه اعمار شد، پلی در جائی افتتاح شد، ديوار 
ھر . ره سرکی در کنار ف�ن رودخانه ساخته ميشود وغي در کدام قريه آعمار ميشود، ئیاستنادی

ذکر  ھايدروليکی رودخانه ھا تاثير نموده و قسميکه در باa  و واکنشکدام اين نوع کارھا بر کنش
ً به آن عکس العمل نشان خواھد داد که موقع مناسب معموa موسم شد، رودخانه در موقع مناسب

 . رودخانه ھا فراميرسدزياد شده و وقت واکنشبارندگی ھای ھر منطقه است که مقاب رودخانه ھا 
 

جذب آب بارندگی به زمين تغيير  مناطق طبيعی را در رابطه با ،انکشاف شھر ھا و نواحی -
ًداده و معموa بعد از اعمار شھر ھا و شھرک ھا از ھمان ساحه و از ھمان مقدار بارندگی مقاب 

اين کار را ميتوان با طرح ريزی درست شھرھا . بيشتر توليد شده و به رودخانه ھا جاری ميشوند
ّا کدام شھر و شھرک در افغانستان از نقطه نظر تنظيم منابع آب و ولی آي. و شھرک ھا حل نمود

 آيا بيشتر خانه ھا در شھرھای بزرگ و دھات و قريه ھا بدون ؟طرح شده است) دريناژ(آب زدائی 
نقشه و پ�ن ساخته نميشود؟ پس علت ديگر سي�ب ھا انکشاف بی مورد و بدون ديزاين شھرھا، 

 در ديزاين ھای .دون آنکه بارندگی زياد شود به وجود می آيندشھرک ھا و دھات ميباشد که ب
شھرسازی در افغانستان منابع آب بايد رول عمده داشته باشند زيرا منظور از ديزاين سيستم دريناژ 
نبايد اين باشد که ھر چه زودتر آب بارندگی دفع و از منطقه خارج شود بلکه بايد ديده شود که 

در اين مورد تمرينات و . ی را ذخيره و جلو سي�ب ھا را ھم گرفتچگونه ميتوان آب بارندگ
اين موضوع و موضوعات ديگر به حفاظت محيط زيست نيز . تجربيات مھم انجنيری بکار است

ً ضمننا بايد ياد آوری نمود که در ھمه جھان مناطق سي�بی در روی نقشه ھای .خيلی ارتباط دارد
 . آن به جزء از کارھای موقت چيزی اعمار نکندمناطق تثبيط ميشوند تا کسی بالی

  

استفادۀ بيش از حد از آب ھای زير زمينی نيز يکی ديگر از عوامل سي�ب ھا بوده ميتواند  -
 سطح آب زير زمينی شده و نباتاتی ن اين کار باعث پائين رفت.که تا حدی عجيب ھم معلوم ميشود

سطح زمين خشک شده و منفذ ھای آن کور که دارای ريشه طوaنی نباشند از بين ميروند و 
ًميشوند که اگر بارندگی در ھمچو مواردی صورت گيرد تقريبا تمام آب آن در روی سطح زمين 

 اين کار ھمچنان در بارندگی ھائيکه در .ًدر جريان شده و مقاب رودخانه ھا را دفعتا زياد ميسازد
 .تابستان ھای خشک و داغ صورت ميگيرد امکان پذير است

  

مشکل ديگر افغانستان داشتن بيش از حد رودخانه ھای کوھستانی است که نميتوان از طريقه ھای 
برای اين کار .  که برای رودخانه ھای سطوح ھموار بوجود آمده اند استفاده نمود ئیھايدروليکی

 ھای بايد از طريقه ھا، تيوری ھا و تمرينات و تجربياتی استفاده نمود که از مطالعات رودخانه
ی رودخانه ھای کوھستانی متاسفانه در جھان تحقيقات انجنيری باa. کوھستانی بدست آمده باشند

اينرا به آن جھت . کمتر صورت گرفته است ولی به ھر حال اين رشته مھم در حال پيشرفت ميباشد



 دارند ع�وه نمودم که اميد است انجنيرانی که با اين نوع رودخانه ھا در افغانستان سر و کار
بصورت کور کورانه از فورمول ھا و طريقه ھای بسيار عادی ھايدروليکی کار نگيرند بلکه 

  .بکوشند تا از طريقه ھای مناسب حال آن در کارھای خود استفاده نمايند
  

در اخير باز ھم اصرار ميورزم که سي�ب ھا صرف بخاطر زيادی بارندگی پيدا نميشوند بلکه 
. و کارھای نادرست انسانھا در مقابل آنھا ميباشدلعمل در مقابل اعمال اينھا در حقيقت عکس ا

کمک رساندن برای انسانھائيکه در اثر اين نوع حادثات برابر ميشوند از کارھای مھم انسانی ھر 
انسان و ادارات ميباشد ولی راه حل اساسی خسارات سي�ب ھا به ھيچ وجھه کمک رسانی شده 

تنظيم منابع آب، مطالعات رودخانه ھا، روی دست گرفتن پروژه ھای آبی به نميتواند بلکه اداره و 
بصورت ست که مشکل را  اانکشاف وادی رودخانه ھاروژه ھای ويژه از طريق پياده نمودن پ
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