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 ساذتواى ٍات ویلَ 30 سَلری ترق پرٍشُ

 ٍزارت تِ وار ذتن از پس شروت ترشٌا افغاًستاى

شد دادُ تحَیل آب ٍ اًرشی  

 پٌج حَزُ در ظرفیت ارتمای ترًاهِ اجرای ًحَُ

 ٍ آب ٍ اًرشی ٍزارت آب هعیي ًشست در آهَ

آسیایی اًىشاف تاًه هسَالى  

 هاُ هٌاسثت تِ الشاى عظین لرآى ذتن هحفل

 ٍزارت وارهٌداى اشتران تا رهضاى هثارن

 شد ترگسار ٍزارت ایي هسجد در آب ٍ اًرشی

   

10صفحه  3صفحه   2صفحه    

 در صد پیش رفتِ است 95وار ساذت شثىِ تَزیعی ترق ٍلسَالی ذُلن ٍالیت تلد 

هسٍَالى ریاست ًظارت تر تطثیك 

پرٍشُ ّای اًىشافی اًرشی 

ٍزارت اًرشی ٍ آب هی گَیٌد: 

وار ساذت شثىِ تَزیعی ترق 

ویلَ ٍلت ٍ ٍلتاش  20ٍلتاش هتَسط 

ٍلت ٍلسَالی ذُلن  400پاییي 

در صد پیشرفت  95تلد ٍالیت 

 .داشتِ است

تِ گفتِ ایي هؿٍَالى، لطاض زاز 
ؾاذت قثىِ تَظیؼی تطق ٍلؿَالی 

 4.35ذُلن ٍالیت تلد تِ لیوت 
 2014هیلیَى یَضٍ زض اٍایل ؾال 

 هیاى ٍظاضت اًطغی ٍ آب ٍ ووپٌی

AEPC  ُتِ اهضا ضؾیس. پطٍغ
ؾاذتواى قثىِ تَظیؼی تطق 

ط ویلَهت 15.2ٍلؿَالی ذُلن قاهل 
ویلٍَلت تِ  20ؾطوت، قثىِ ٍلتاغ

 20ویلَهتط، ویثل ظهیٌی 0.5عَل 
پایِ ووپىت  8ویلَهتط، تِ تؼساز 

ؾتیكي )تطد تطق هحفظِ یی( ، تِ 

 

ویلَهتط  45پایِ تطاًؿفاضهط ًصة پایِ ٍ تِ عَل  23تؼساز 

 .ویلٍَلت اؾت 0.4قثىِ تَظیؼی

زضصس اؾت ٍ  95زض حال حاضط پیكطفت هزوَػی پطٍغُ 

اؾت زض اٍاذط هاُ اپطیل ؾال راضی واضپطٍغُ لطاض 
 6000تىویل گطزز. تا تىویل ایي پطٍغُ ًعزیه تِ 

 .ذاًَازُ اظ ًَض تطق هؿتفیس هی قًَس
 حثیثی



  
 May - June     2018                                                                                 1397 جوزا    /  ماهسی و هشتم  شماره    

 
 

2 

 تِ وار ذتن از پس شروت ترشٌا افغاًستاى ساذتواى ٍات ویلَ 30 سَلری ترق پرٍشُ

شد دادُ تحَیل آب ٍ اًرشی ٍزارت  

 تام ضٍی آلواى وكَض هالی ّوىاضی تِ ُپطٍغ ایي

 . اؾت گطزیسُ ًصة قطوت تطقٌا افغاًؿتاى ز ؾاذتواى

 گل هحوس اًزیٌیط تیي اهطٍظ پطٍغُ ایي زّی تؿلین ؾٌس
 ٍظاضت ًوایٌسُ ٍ آب ٍ اًطغی ٍظاضت اًطغی هؼیي ذلوی

 .ضؾیس اهضا تِ وكَضآلواى التصاز

 اًطغی اؾتفازُ رْت افغاًی هیلیَى 5 ّعیٌِ تا پطٍغُ ایي

 .تَز قسُ ارطاء قطوت تطقٌا افغاًؿتاى ؾاذتواى تطق

 اظ اؾتفازُ ؾٌس ایي اهضای هطاؾن زض ذلوی اًزیٌیط

 .ذَاًس هْن تطق اًطغی تاهیي زض ضا ؾَلط

 زض آلواى وكَض التصاز ٍظاضت ًوایٌسُ آى تا ّوعهاى
 ؾىتَض زض وِ زاقت اظْاض آب ٍ اًطغی هؼیي تا ًكؿت
 ضا زالط هیلیَى 120 حسٍز وكَض ایي افغاًؿتاى زض اًطغی

 .اؾت زازُ ترصیص آیٌسُ ّای ؾال تطای

 التصاز ٍظاضت ًوایٌسُ ٍ اًطغی هؼیي هكتطن ًكؿت زض

 

 گطفت صَضت ًظط تثازل ٍ تحج اًطغی

 

 زضؾىتَض شیسذل ازاضات ّای پالى هَضز زض آلواى وكَض

 1396 سال در شوال دریائی حَزُ عوَهی ریاست عودُ ّای دستاٍرد

 
 حَظُ زض زضُ زٌِّ شذیطُ تٌس پطٍغُ اػواض واض افتتاح

 .زالط هیلیَى 37,9 اضظـ تِ تگاب قیطیي زضیائی فطػی

 9,6 اضظـ تِ تٌگالِ آتگیط تٌس پطٍغُ اظ تطزاضی تْطُ

 .زالط هیلیَى

 حسٍز زض چَپاى ػلی ؾیلثط پطٍغُ اظ تطزاضی تْطُ

 .زالط هیلیَى1

 اضافِ اضظـ تِ اضغطاض حالت پطٍغُ 11 اظ تطزاضی تْطُ

 .زالط هیلیَى 2,8 تط

 هیلیَى 1,2 اظ تط اضافِ اضظـ تِ للؼِ ّچِ پطٍغُ افتتاح

 .زالط

 .زالط هیلیَى 2,1 اضظـ تِ آتی تاؾیؿات پطٍغ27ُ افتتاح

 ترف) قوال زضیایی حَظُ آب پالى هاؾتط تطتیة
 حالت تحلیل تاالی واض ٍ تىویل فؼلی حالت تحلیل

 .زاضز رطیاى آتی تأؾیؿات تاالی گصاضی ؾطهایِ ٍ آیٌسُ

 تِ هطالثتی ٍ حفظ پطٍغُ 14 ؾپطزى تطزاضی تْطُ تِ
 ّعاض 316 اضظـ
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 وٌد هی ووه تَت شاُ تٌد ساذت در را افغاًستاى ٌّدٍستاى وشَر

 
 هؼیي ظازُ لاضی زاٍز هحوس اًزٌیط هیاى وِ ًكؿتی زض

 وكَض رسیس ؾفیط وَهاض ٍیٌی ٍ آب ٍ اًطغی ٍظاضت آب
 ؾفیط قس، تطگعاض آب ٍ اًطغی ٍظاضت زض ٌّسٍؾتاى

 ؾاذت زض وكَضـ هٌسی¬ػاللِ اظ ٌّسٍؾتاى وكَض
 ازاهِ تِ ٌّسٍؾتاى وكَض: گفت ٍ زاز ذثط تَت قاُ تٌس

 تٌس رؿن ؾاذت زض تا اؾت ػاللوٌس ذَز ّای ّوىاضی
 ٌّسٍؾتاى ؾفیط. ًوایس ّوىاضی ضا افغاًؿتاى تَت، قاُ

 هسیطیتی ّای ترف زض گاًِ رسا ًكؿت زٍ تطگعاضی اظ
 ُزاز ذثط ٌّسٍؾتاى زض تَت قاُ تٌس هَضز زض ترٌیىی ٍ

 عطف قَز هی تطگعاض ٌّس زض وِ تؼسی ًكؿت زض: گفت
 ًكؿت یىی گطزز، زایط ًكؿت زٍ وِ زاضز تصوین ٌّس

 هسیطیتی ًكؿت زض وِ ترٌیىی زیگطًكؿت ٍ هسیطیتی
 تؿیاض تزاضب اظ چَى ًوایس اقتطان ّن ٍاپىاؼ ووپٌی

 ازاهِ زض. اؾت تطذَضزاض افغاًؿتاى زض ّا گصقتِ اظ ظیاز
 ٍ اًطغی ٍظاضت آب هؼیي ظازُ لاضی زاٍز هحوس هحتطم

 آب ؾىتَض ضٍی ٌّسٍؾتاى وكَض ّای ّوىاضی اظ آب
 وكَض ّوىاضی: گفت وطز تكىطی اتطاظ افغاًؿتاى
 لاتل تَت قاُ تٌس حاال ٍ ؾلوا تٌس ؾاذت زض ٌّسٍؾتاى

 ذظ ّای ترف وطز اضافِ ظازُ لاضی هحتطم. اؾت لسض
 تَت قاُ تٌس آتیاضی قثىِ ٍ ذاًِ تصفیِ آب، اًتمال
 حىن تِ ًظط وِ گطزز هی توَیل رْاًی تاًه تَؾظ

 

 اظ اؾتوالن تطای آى تصفیِ پطٍغُ روَْضی ضیاؾت
 ضیاؾت اضاضی، ػالی ازاضُ ترف ایي زض ٍ قسُ آغاظ لثل

 ّوىاضی آب ٍ اًطغی ٍظاضت تا ًیع قْطی آتطؾاًی

 .زاضًس

 للٌسضؾاذتِ زضؾاحِ واتل زضیای فطاظ تط وِ تَت قاُ تٌس
 واتل زضیای زض زٍاهساض آب رطیاى تاهیي تطای قَز هی

 گاى تاقٌسُ ًیاظ هَضز آقاهیسًی آب تاهیي ًیع ٍ

 .اؾت قسُ ًظطگطفتِ زض قْطواتل
 حثیثی

 

 شد ترگسار آب ٍ اًرشی ٍزارت جٌدر ّواٌّگی ًشست

 
 ترف هؿٍَالى اقتطان تا رٌسض ّواٌّگی ًكؿت

 اًىكاف ٍظاضت رْاًی، تاًه آب، ٍ اًطغی ٍظاضت رٌسض
 ظٍى 6 ًوایٌسگاى ٍ تطقٌا ضیاؾت ظضاػت، ٍظاضت زّات،
 ایي زض اهطٍظ آب ٍ اًطغی ٍظاضت رٌسض ترف ٍالیتی

 .قس تطگعاض ٍظاضت

 هؿٍَالى هیاى تیكتط ّواٌّگی ًكؿت ایي اظ ّسف
 رْاًی تاًه رٌسض هؿٍَالى ٍ ًاهثطزُ ّای ازاضُ رٌسض
 تغثیك زض تیكتط اًؿزام ٍ ّواٌّگی ضٍی وِ تَزُ

 ارطای زض رٌسض ًمف چگًَگی ٍ اًىكافی ّای پطٍغُ

 .قس تطگعاض ّا پطٍغُ ایي

 ٍ احیا پطٍغُ ضٍی هؼلَهات ًكؿت ایي زض ّوچٌاى
 ٍظاضت زض رٌسض تاضیرچِ آتیاضی، ّای قثىِ اًىكاف

 آتیاضی، ّای قثىِ زض رٌسض اؾتطاتیػی آب، ٍ اًطغی
 زض رْاًی، تاًه ّای پطٍغُ زض رٌسض تغثیك هطاحل

 .قس اضایِ ؾالیس ٍ تحج لالة

 رٌسض ترف ّای ًكؿت تا قس فیصلِ ًكؿت اذیط زض

 تا قس فیصلِ ّوچٌاى. قَز تطگعاض هطتة ای¬گًَِ تِ
 تْیِ آقاهیسًی آب هصطف چگًَگی زّی آگاّی تطًاهِ

 

 ّویي تِ. قَز تحج آى ضٍی تؼسی ّای ًكؿت زض ٍ
 ّای تطًاهِ تا ًوَزًس تَافك ّا وٌٌسُ اقتطان تطتیة

 ٍ گطفتِ ًظط زض آیٌسُ تطای رٌسض ترف ظطفیت اضتمای

 .قَز ػولی

 حثیثی
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 شثرغاى گاز از ترق تَلید فاتریىِ ایجاد جْت گرٍج غضٌفر ذصَصی شروت تِ زهیي جریة 100 اًتمال لرارداد

 ی ٍآب اًرش ٍزارت اًرشی هعیي تَسط

رسید اهضاء تِ شروت هسَالى تا آب ٍ ی

 ٍ اًطغی ٍظاضت اًطغی هؼیي ذُلوی گل هحوس اًزیٌیط
 فاتطیىِ وِ اؾت لطاض گطٍج غضٌفط قطوت: گفت آب

 رساًد اهضا تِ صٌایع ٍ تجارت ٍزارت تا ّوراُ را سىتَری ّای جَاز صدٍر ًاهِتفاّن آب ٍ اًرشی ٍزارت

 
 هَضز زض افغاًؿتاى روَْضی ضیاؾت همام حىن اؾاؼ تِ

 ّایازضُ ٍ ّا ٍظاضت" ٍاحس، چتط تحت رَاظ صسٍض
 ضا رَاظ هطتَط، تمٌیٌی اؾٌاز احىام هغاتك وِ زٍلتی
 ضُااز)  زض ٍاحس چتط تحت پؽ ایي اظ ًوایٌس، هی صازض

 ".گطزًس راتزا( صٌایغ ٍ تزاضت ٍظاضت هطوعی حثت

 ًاهِ تفاّن اهطٍظ آب ٍ اًطغی ٍظاضت اؾاؼ ایي تِ
 تَظیغ، اًتمال، اًطغی، تَلیس) ؾىتَضی ّای رَاظ صسٍض

 ٍظاضت هطوعی حثت ازاضُ تا ضا( اًطغی صازضات ٍ ٍاضزات
 ذُلوی گل هحوس اًزٌیط. ضؾاًس اهضا تِ صٌایغ ٍ تزاضت

 ًاهِ تفاّن اهضای حیي آب ٍ اًطغی ٍظاضت اًطغی هؼیي
 ػطصِ زض تا ًسا هٌسػاللِ ظیازی ّای قطوت: گفت

 اؾت ذَب السام یه ایي ٍ وٌٌس گصاضی ؾطهایِ اًطغی
 ؾط تِ هٌسػاللِ ّای قطوت تا

 .وٌٌس اذتیاض رَاظ ٍاحس هطرغ یه اظ گصاضی هایِ
 حثیثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضا تطق هیگاٍات 50 اٍل هطحلِ زض تا اؾت هتؼْس قطوت

 .زّس افعایف ضا هیعاى ایي تؼسی هطاحل زض ٍ تَلیس

 

 .ًوایس ایزاز ضا قثطغاى گاظ اظ تطق تَلیس

 ایي گاظقثطغاى اظ تطق تَلیس زاز لطاض اؾاؼ تط گفت ٍی
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 آب تأهیي هدیریت

 تطق ًگاُ اظ تٌْا وكَض ًِ آتی تٌاّای ظیط احساث عطیك
 تَاًس هی تلىِ گطزز، هی ذَز تِ هتىی ٍ وفا ذَز آتی

 .ًوایس صازض هٌغمِ ّای وكَض تِ ضا آى تط تیف همساض

 واتل آتریس یحَزُ .2

 ّای ضٍزذاًِ آتطیع، یحَظُ ایي ػوسُ ّای قاذِ
 وٌط، الیكیٌگ، ٍ الیٌگاض هیساى، لَگط، واتل، پٌزكیط،

. تاقس هی ٍ زیگطاى قتل ٍ غَضتٌس ضٍز، ؾطخ
 ّای حَظُ تا ّوطاُ یحَظُ ایي هزوَػی هؿاحت

 حسٍز افغاًؿتاى ذان زض آى یی ضٍزذاًِ فطػی
 صس زض 77.11 وِ اؾت هطتغ ویلَهتط 76908
 ظطفیت. زّس هی تكىیل ضا وكَض هؿاحت هزوَع

 هتط هیلیاضز 1.17 یاًساظُ تِ آى ی ؾاالًِ آتی
 ظطفیت هزوَع صس زض  73.34 وِ اؾت هىؼة
 تِ) ًوایس هی احتَا ضا وكَض آتی یؾاالًِ هتَؾظ
 یؾاالًِ هتَؾظ ظطفیت هزوَع ؾاتمِ اضلام اؾاؼ
 واّف وِ اؾت تَزُ هىؼة هتط هیلیاضز 76.20
 گطهایف ٍ اللیوی تغییطات تِ تَرِ تا آى ظطفیت

 اؾت(. تَزُ ظهیي یوطُ

 ضٍزذاًِ فطػی ّای اظحَظُ هتكىل آتطیع ی حَظُ ایي
 تاقس: هی ظیط یی

 باالیی پٌجشیر یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ.1

 .(بازارک)

 پاییٌی پٌجشیر یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .2

 .(راقی هحوَد)

 .(چاریکار) غَربٌذ یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ.3

 .(کابل) ٍسطی کابل یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ.4

 (آباد جالل)  پاییٌی کابل یی رٍدخاًِ فرعی حَزُ .5

 .(ٍردگ هیذاى) هیذاى یی رٍدخاًِ فرعی حَزُ  .6

 .(علن پل)لَگر یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .7

 .(هْترالم) الیٌگار یی رٍدخاًِ فرعی یی حَزُ .8

 .(خَست)خرم ٍ شول یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .9

 هی( پکتیکا) گَهل یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ ٍ .10

 .باشذ

 اؾاؼ تِ وكَض ّای ضٍزذاًِ آتی تطق تَلیس ظطفیت
 هیگاٍات ّعاض ؾِ ٍ تیؿت افغاًؿتاى تطق پالى هاؾتط

 .اؾت گطزیسُ تخثیت

 ٍ آب هٌاتغ هَضز زض تط تیف ٍضاحت رْت تٌاتطایي
 ظیط لطاض وكَض آتطیع یحَظُ پٌذ زض آتی اًطغی ذان،

 .گطزز هی اضائِ تَضیحات

 آهَ -پٌج  آتریس یحَزُ .1

 پٌذ ّای ضٍزذاًِ آتطیع ی حَظُ ایي هْن هؼاًٍیي
 هؿاحت. تاقس هی زیگطاى ٍ وٌسظ وَوچِ،

 آى هؼاًٍیي تا ُّوطا آتطیع یحَظُ ایي هزوَػی
 هزوَع صس زض 88.13 وِ تَزُ هتط ویلَ 906992
 آتطیع یحَظُ ایي. زّس هی تكىیل ضا وكَض هؿاحت
 هی ظیط یی ضٍزذاًِ ٍ فطػی ّای حَظُ اظ هتكىل

 : تاقس
 .(آباد فیض) کَکچِ یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ.1
 اشکاشن) باالیی پٌج یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ.2

 .(بذخشاى
 دشت) پاییٌی پٌج یی رٍدخاًِ فرعی یی حَزُ .3

 .(تخار قلعِ
 .(باهیاى) باالیی کٌذر یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .4
 .(بغالى) پاییٌی کٌذز یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .5
  تالقاى. یی رٍدخاًِ فرعی حَزُ .6
 ٍ آب خن شَرتپِ، یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ.7

 .باشذ هی قرقیي

 اًساظُ تِ آهَ ـ پٌذ آتطیع ی حَظُ ؾاالًِ هتَؾظ ظطفیت
 هزوَع صس زض 59.38 وِ اؾت هىؼة هتط هیلیاضز 19

 زض ایي)  زّس هی تكىیل ضا وكَض ی ؾاالًِ آتی ظطفیت
 ظطفیت هزوَع ؾاتمِ اضلام اؾاؼ تِ وِ اؾت حالی

 هتط هیلیاضز 24 ـ22 تی ی حَظُ ایي ؾاالًِ هتَؾظ
 تَز(. قسُ تؼییي هىؼة

 ظطفیت ًگاُ اظ آتطیع ی حَظُ ایي وِ اؾت شوط لاتل
 ّای حَظُ اظ یىی آتی اًطغی ٍ ذان آب، هٌاتغ ّای
 اًطغی ٍ آب هٌاتغ ظطفیت وِ اؾت وكَض زض آتی هْن
ّای  ًیاظهٌسی ضفغ تطای وٌٌسُ وفایت تٌْا ًِ آى آتی

 زض تلىِ تاقس، هی هصوَض یحَظُ هرتلف ّای ػطصِ
 اظ تَاى هی هصوَض هٌاتغ اظ هَحط اؾتفازُ ٍ تَؾؼِ صَضت

 احساث عطیك اظ قوال آتطیع یحَظُ آب ووثَز زض آى

 .ًوَز اؾتفازُ آب اًتمال ّای پطٍغُ

 تطق ظطفیت زاقتي ًگاُ اظ آتطیع یحَظُ ایي چٌاى ّن
 اظ آى زض آتی هٌاتغ تَؾؼِ تا وِ اؾت غٌی ّا ذیلی آتی

 

 

 

 

 

 

 

 

  وشَر آتی ترق ٍ ذان آب، هٌاتع

 تمؿین ترف زٍ تِ افغاًؿتاى آتی هٌاتغ ػوسُ، عَض تِ
 ؾغحی، ّای آب هٌاتغ ضا آى یىی وِ اؾت گطزیسُ

 ّا،تاالب ّا،واًال ًْطّا، تاضّا، ضٍز ٍ ّا ضٍذاًِ: هاًٌس
 تكىیل آتی، ّای تٌس ٍ ّا یرچال ٍ فتط ّا،رْیل

 هاًٌس ظهیٌی؛ ظیط ّای آب هٌاتغ ضا آى زیگط ٍ زازُ

 .ًوایس هی احتَا ّا چاُ ٍ ّا چكوِ واضیعّا

 ٍ ّایسضٍلَغیىی هكرصات ًگاُ اظ افغاًؿتاى
 ٍیه چْل ٍ اصلی آتطیع حَظُ پٌذ تِ هَضٍفَلَغیىی

 .اؾت گطزیسُ تٌسی تمؿین یی ضٍذاًِ فطػی یی حَظُ

 ّای آب هٌاتغ ؾاالًِ ظطفیت وِ اؾت شوط قایاى
 هی تاضاى ٍ یرچال تطف اوخطآ آى هٌثغ وِ ؾغحی

 هٌاتغ ظطفیت ٍ هىؼة هتط هیلیاضز 23.49 حسٍز تاقس،
 هىؼة هتط هیلیاضز1.17 حسٍز آى ظهیٌی ظیع ّای آب
 33.66 حسٍز هصوَض هٌثغ زٍ ّط هزوَع ٍ قسُ تالغ

 هىؼة هیلیاضز 75 واّف) تاقس هی هىؼة هتط هیلیاضز
 اللیوی احطات یًتیزِ زض هىؼة هتط هیلیاضز 33.66 تِ
 رسیس اضلام اؾاؼ تِ هحاؾثات ایي وِ تَزُ وكَض زض
 وكَض آتطیع ّای حَظُ زض ّایسضٍلَغیىی اؾتیكي اظ

 اؾت(. گطفتِ صَضت

 تطؾثات هزوَع وكَض، آب هلی پالى هاؾتط عثك الثتِ
 تِ هىؼة هتط هیلیاضز 164 حسٍز آى ؾاالًِ تاضًسگی

 تاقس، هی هتط هلی 250 ؾاالًِ تاضًسگی هتَؾظ اؾاؼ
 ًؿثتأ وكَض ذان ظطفیت ًگاُ اظ افغاًؿتاى ّوچٌاى

  7 حسٍز آى ظضاػتی لاتل اضاضی ؾاحات وِ اؾت غٌی
 وِ حالیؿت زض ایي. اؾت قسُ تؼییي ّىتاض هیلیَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 التثاس از وتاب هدیرب جاهع هٌاتع آتی افغاًستاى 
 "هحوَدی"ًَشتِ: اًجٌیر سلطاى سلطاى هحوَد

"هحوَدی"ًجٌیر سلطاى سلطاى هحوَدا  
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 ذَب ّای ظطفیت زاقتي ٍرَز تا وِ اؾت شوط لاتل
 هٌاتغ تَؾؼِ ػسم ًؿثت آتی، اًطغی ٍ ذان آب، هٌاتغ
 رْت آب ووثَز تِ حاضط حال زض آتی یحَظُ ایي آب،

 ًیاظهٌسی ؾایط ٍ آتی تطق تَلیس ٍ ظضاػتی ؾاحات آتیاضی

 .تاقس هی هَارِ ّا،

 )ّیرهٌد)ّلوٌد آتریس یحَزُ .3

 ّلوٌس، ّای ضٍزذاًِ قاهل آى هْن هؼاًٍیي
 ذاقطٍز، ازضؾىي، ضٍز، فطاُ اضغؿتاى، اضغٌساب،

 غعًی، یضٍزذاًِ تطًه، تطیٌىَت، ذاؾپاؼ،
 هؿاحت تاقس هی زیگطاى ٍ تاالیی یرلگِ

 ویلَهتط 262341 حسٍز آتطیع یحَظُ ایي هزوَػی
 هؿاحت هزوَع صس زض 15.40 وِ اؾت هطتغ

 یؾاالًِ هتَؾظ ظطفیت زّس هی تكىیل ضا وكَض
 زض 17 وِ تاقس هی هىؼة هتط هیلیاضز 4.8 آى آتی
 احتَا ضا وكَض یؾاالًِ آتی ظطفیت هزوَع صس
 ؾاتمِ اضلام اؾاؼ تِ وِ حالی زض) ًوایس هی

 آتی یحَظُ ایي یؾاالًِ هتَؾظ ظطفیت هزوَع
 آى همساض واّف وِ تَزُ هىؼة هتط هیلیاضز 4.10

 اؾت (.  تَزُ اللیوی تغییطات احطات ًتیزِ زض

 تاقس: هی ظیط ّای آتطیع اظ هطوة آتطیع یحَظُ ایي

 باالیی ّلوٌذ یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ.1

 .(دایکٌذی)

) ٍسطی ّلوٌذ یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .2

 .(لشکرگاُ

 پاییٌی ّلوٌذ یی رٍدخاًِ فرعی یی حَزُ .3

 .(ًیورٍز)

 .(کٌذّار) ارغٌذاب یی رٍدخاًِ فرعی حَزُ .4

 .(ارزگاى) تریٌکَت یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .5

 .(زابل) ترًک یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ .6

 .(فراُ) رٍد فراُ یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ .7

 غسًی ایستادُ آب یی رٍدخاًِ فرعیی حَزُ .8

 .(غسًی)

  .(پکتیا) باالیی جلگِ یی رٍدخاًِ فرعی حَزُ.9

 ٍ خاسپاس ادرسکي یی رٍدخاًِ فرعی ّای حَزُ.10

 .باشذ هی خاشرٍد

 ّای ظطفیت زاضای آتی یحَظُ ایي وِ اؾت شوط لاتل
 تَؾؼِ ووثَز ًؿثت ٍلی اؾت ظهیي ٍ آب هٌاتغ ذَتی
 تط ون اّویت تا هٌاتغ ایي اظ اوٌَى تا آى زض آب هٌاتغ

 ّای ضاّىاض ًیاظهٌس وِ اؾت گطفتِ صَضت اؾتفازُ

 آى زض ذان ٍ آب هٌاتغ هسیطیت ٍ تَؾؼِ رْت هٌاؾة
 رلَگیطی آب ضایؼات اظ تتَاى آى اظ اؾتفازُ تا تا اؾت

 .ًوَز هَحط اؾتفازُ آى اظ ٍ ًوَزُ

 شوال آتریس یحَزُ .4

 تلد ّای ضٍزذاًِ قاهل آى ی ػوسُ ّای قاذِ
 یی حَظُ تاقس هی تگاب قطیي ٍ ؾطپل ذلن، آب،

 هتط ویلَ 78546 هزوَػی هؿاحت زاضای آتطیع
 وكَض هؿاحت هزوَع فیصس 12/.2 وِ اؾت هطتغ

 زاضای قوال آتطیع یحَظُ زّس هی تكىیل ضا
 هتط هیلیاضز 2.2 ی ؾاالًِ هتَؾظ آتی ظطفیت
 ّای اؾتیكي اظ گیطی اًساظُ عثك هىؼة

 صس زض 47/4 ی آتیحَظُ ایي ّایسضٍهیتیَضٍلَغیىی
 هی تكىیل ضا وكَض ؾاالًِ آتی ظطفیت هزوَع

 .زّس

 آتطیعُ ٍ فطػی ّای حَظُ اظ هتكىل آتطیع یحَظُ ایي
  تاقس: هی ظیط ّای

 .(شریف هسار) آب بلخ یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ.1

 .(ایبک) خلن یی آبریسُ فرعی ی حَزُ .2

 باالیی سرپل یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .3

 .(سرپل)

 پاییٌی سرپل یی رٍدخاًِ فرعی ی حَزُ .4

  .(شبرغاى)

  .(هیوٌِ) تگاب شیریي یی رٍدخاًِ فرعی یحَزُ.5

 هَرَزیت ًگاُ اظ آتطیع یحَظُ ایي وِ اؾت شوط لاتل
 زض هْن ّای حَظُ اظ یىی ظضاػت لاتل ّای ظهیي
 آتطیع یحَظُ ایي زض آب هٌاتغ تَؾؼِ تا وِ اؾت وكَض

 آتطیع یحَظُ تِ آهَ – پٌذ آتی یحَظُ اظ آب اًتمال ٍ
 زض وِ ًوَزُ آتیاضی ضا ًظط هَضز ؾاحات تَاى هی قوال

 غصایی هَاز ًگاُ اظ قوال صفحات تٌْا ًِ صَضت ایي
 اظ تَاى هی تلىِ گطزز هی ذَز تِ هتىی ٍ وفایی ذَز
 وكَض ٍالیات ؾایط ٍ هطوع غصایی هَاز ووثَز زض آى

 .آٍضز ػول تِ اؾتفازُ

 هرغاب -ّریرٍد  آتریس یحَزُ .5

 وِ اؾت هتط ویلَ 77604 آتطیع حَظُ ایي هؿاحت
 هی تكىیل ضا وكَض هؿاحت هزوَع فیصس 88.11

 53.2 آى ی ؾاالًِ هتَؾظ آتی ظطفیت. زّس
 هزوَع صس زض 14.5 وِ اؾت هىؼة هتط هیلیاضز
 ضا وكَض آتطیع ّای حَظُ ی ؾاالًِ آتی ظطفیت
 ّای ضٍزذاًِ آى یػوسُ هؼاًٍیي. زّس هی تكىیل

 واّف الثتِ) تاقس هی زیگطاى ٍ هطغاب ّطیطٍز
 تغییطات یًتیزِ زض آى ؾاالًِ هتَؾظ ظطفیت
 تاقس(. هی اللیوی

 فطػی ّای حَظُ ٍ ّا آتطیع اظ هتكىل آتی یحَظُ ایي
 : تاقس هی ظیط ضٍزذاًِ

 .(چغچراى) باالی ّریرٍد یی آبریسُ یحَزُ.1

 .(ّرات) پاییٌی ّریرٍد یی آبریسُ ی حَزُ .2

 .(ًَ قلعِ) هرغاب یی آبریسُ ی حَزُ .3

 
 ًؿثتأ زاضی ظهیي ؾاحات ًگاُ اظ آتطیع یحَظُ ایي الثتِ 

 وفایت آى ؾغحی آتی هٌاتغ ظطفیت ٍلی اؾت؛ ذَب
 زض ٍ حاضط حال زض هصوَض یحَظُ ّای ًیاظهٌسی وٌٌسُ

 .تاقس ًوی هست زضاظ

 آب هٌاتغ ظطفیت زاقتي ًگاُ اظ آتی ی حَظُ ایي الثتِ
 ٍ تَؾؼِ تا وِ زاقتِ لطاض ذَتی ٍضؼیت زض ظهیٌی ظیط

 ون هكىل ضفغ تِ تَاى هی حس تا آى هٌاؾة هسیطیت

 .گطزیس ًایل آى آتی

 زض آتطیع یحَظُ پٌذ اظ ػالٍُ وِ اؾت آٍضی یاز لاتل
 هؿاحت وِ ّا آى هطتَعِ فطػی یحَظُ ٍ وكَض

 قَز هی تالغ هتط ویلَ 586091 تِ آى هزوَػی
 یی آتطیعُ غیط ی تؿتِ یحَظُ ؾاحات زاضای افغاًؿتاى

 هطتغ هتط ویلَ 67356 تِ آى هزوَػی هؿاحت وِ اؾت
 وكَض هزوَع هؿاحت فیصس 13.10 وِ  گطزز هی تالغ

 رولِ اظ وِ اؾت تصوط تِ الظم. زّس هی تكىیل ضا
 آى ّىتاض هیلیاضز 3 حسٍز وكَض زض آتیاضی لاتل ؾاحات

 صس زض 90 وِ زاقتِ لطاض آتیاضی تحت 1357 ؾال زض
 6000 تَؾظ یؼٌی ؾٌتی؛ هحلی ّای ؾیؿتن شضیؼِ آى

 ٍ واضیع 6600 آتیاضی، ی قثىِ 17000 ػوَهی، واًال
 ٍ زاقتِ لطاض آتیاضی تحت آتی هٌاتغ ٍؾایط چكوِ 5600

 وِ زٍلتی اًزٌیطی ّای ؾیؿتن تَؾظ آى فیصس 10
 تحت وٌس هی احتَا ضا ظهیي ّىتاض ّعاض 330 ؾاحِ

 .زاضز لطاض آتیاضی

 آتیاضی تحت ؾاحات فیصس 90 وِ گفت تایس هزوَع زض
 تَؾظ آى صس زض 10 ٍ هحلی ّای ؾیؿتن عطیك اظ

 عَضی ّواى. گطزًس هی آتیاضی اًزٌیطی ّای ؾیؿتن
 اظ وكَض آتطیع ّای حَظُ وِ آهس ػول تِ تصوط لثآل وِ

 هزوَع) اؾت غٌی ًؿثتأ آتی تطق ّای ظطفیت ًگاُ
 یاؾتفازُ آى اظ اوٌَى وِ( هیگاٍات ّعاض 23 آى ظطفیت

 هاًسُ تالی اؾتفازُ تسٍى هتثالی ٍ گطفتِ صَضت تط ون
 . اؾت

 هٌاؾثی ّای ضاّىاض ضاتغِ ایي زض زٍلت تا اؾت الظم تٌأ
 ّای ًیاظهٌسی گَی رَاب تا ًوایس تغثیك ٍ عطح ضا

  .تاقس تَزُ هست زضاظ زض هصوَض ّای حَظُ
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 وْی ٍلسَالی در آتی ساذتواى

ًٌگرّار ٍالیت در (تٌد لَی)وْی   

 

 

 

 

 

 حسٍز زاضز، هَلؼیت وْی ٍلؿَالی زض آتی ؾاذتواى ایي

 .زّس هی لطاض آتیاضی پَقف تحت ضا ظهیي ّىتاض 450

 رسید ترداری تْرُ تِ لغواى السراج ًْر واًال

 ٍظاضت ؾَی اظ ویلَهتط 13 اظ تیف عَل تا واًال ایي

 .قس ؾاذتِ زالط 153068 ّعیٌِ تا آب ٍ اًطغی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پَقف تحت ظهیي ّىتاض 1050 واًال ایي واض ذتن زض

 .گطفت لطاض آتیاضی

 زاضز هَلؼیت لغواى ٍالیت قیٌه ػلی ٍلؿَالی زض واًال ایي

 ٍالیت در شاذاب ازواًال ایی ًگارُ

 واپیسا

 

 

 

 

 .زاضز عَل ویلَهتط 22 واپیؿا ٍالیت زض قاذاب واًال

 .قَز هی آتیاضی ظهیي ّىتاض 2160 واًال ایي اظ

 

 طَل تا وٌر ٍالیت در څوکی کانال

ویلَهتر 12  

 

 

 

 

 

 
 هَلؼیت وٌط ٍالیت څوکی ٍلؿَالی زض واًال ایي

 .وٌس هی آتیاضی ضا ظضاػتی ظهیي ّىتاض 400 اظ تیف ٍزاقتِ 

 

 ٍالیت در تیسی ًگارُ ای از واًال

 ًٌگرّار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضا ظهیي ّىتاض 700 ٍ زاضز عَل ویلَهتط 14 واًال ایي

 .اؾت زازُ لطاض آتیاضی پَقف تحت

 500 حدٍد فاریاب ٍالیت در ایسلین واًال

 لرار آتیاری پَشش تحت را زهیي ّىتار

 است دادُ

 

 

 

 

 

 

 
 ّىتاض 500 حسٍز ٍ زاضز عَل ویلَهتط 13.6 واًال ایي

 .اؾت زازُ لطاض آتیاضی پَقف تحت ضا ظهیي

 

ٍالیت  رٍد سرخ ٍلسَالی سرجل واًال

 ًٌگرّار

 

 

 

 

 1000 اظ تیف ویلَهتط 12 عَل تا واًال ایي آب اظ

 .اًس قسُ هٌس تْطُ ضٍز ؾطخ ٍلؿَالی زض فاهیل

 ًٌگرّار ٍالیت در گرداٍی ٍ سدُ واًال

 وٌد هی آتیاری را زهیي ّىتار 500 حدٍد

 

 

 

 

 

 هی اؾتفازُ واًال ایي آب اظ فاهیل 1700 اظ تیف

 .وٌٌس

 ساذتِ سوٌگاى ٍالیت زًداى جَی واًال

 شد

 

 

 

 

 

 
 1100 ٍ قسُ ؾاذتِ ویلَهتط 12.9 عَل تا واًال ایي

 لطاضزازُ آتیاضی پَقف تحت ضا ظضاػتی ظهیي ّىتاض

 .اؾت

 

 وارورد ّا ٍ دست آٍرد ّا
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وار ساذت واًال سیداى در ٍلسَالی استالف 

 ٍالیت واتل اداهِ دارد

ؾاذت ایي واًال اظ هستی تِ ایي ؾَ اظ ؾَی ٍظاضت 

 .زالط آغاظ قسُ اؾت 101905اًطغی ٍ آب تا ّعیٌِ 

 

 

 

 

 

فاهیل تْطُ هٌس ذَاٌّس  2000اظ هعایای ایي واًال حسٍز 
ظهیي تحت ّىتاض  2000زض ذتن واض ایي پطٍغُ قس ٍ 

 .پَقف آتیاضی لطاض هی گیطز

واًال آچِ للعِ ٍالیت جَزجاى تِ تْرُ 

 ترداری رسید

 

 

 

 

 

ویلَهتط  8.4ایي واًال زض هطوع ٍالیت رَظراى تا عَل 

 4000ّعیٌِ ؾاذت ایي واًال وِ حسٍز  .ؾاذتِ قس
ّىتاض ظهیي ضا تحت پَقف آتیاضی لطاضزازُ اؾت، 

 .زالط اػالم قس 1225472

 سالم آتاد در ٍالیت لغواىواًال ا

 

 

 

 

 

 

ّىتاض ظهیي ظضاػتی اظ آب ایي واًال تغصیِ هی  200

 .قَز

 

 

تصاٍیری از واًال جارچی ٍ واریسن در 

ٍالیت واتلهٌطمِ لرُ تاغ   

 

 

 

 

 

 

ّىتاض ظهیي  1240ویلَهتط عَل زاضز ٍ  11.5ایي واًال 

 .ضا تحت پَقف آتیاضی لطاض زازُ اؾت

تصاٍیری از واًال هٌگری در ٍلسَالی 

 ًازیاى ٍالیت ًٌگرّار

 

 

 

 

 

 

ّىتاض  500ویلَهتط عَل زاضز، حسٍز  11ایي واًال 

 .ظهیي ضا تحت پَقف آتیاضی لطاض زازُ اؾت

ویلَهتر  22شاذاب در ٍالیت واپیسا واًال 

 طَل دارد

 

 

 

 

 

 

 .ّىتاض ظهیي آتیاضی هی قَز 2160اظ ایي واًال 

 

 

واًال اًگَت در ٍالیت سرپل صدّا ّىتار 

 زهیي را آتیاری هی وٌد

 

 

 

 

 

 

حدٍد ّسار ّىتار زهیي زراعتی از آب 

واًال ًرًگ در ٍالیت وٌر آتیاری هی 

 شَد

 

 

 

 

 

ؾَی ٍظاضت اًطغی ٍ آب ایي واًال عی ؾِ فاظ اظ 

 .زض ٍلؿَالی ًطًگ ٍالیت وٌطؾاذتِ قس

 

ایي تصَیر واًال ّارهَل در ٍالیت لغواى 

 است

 

 

 

 

 

ویلَهتط زض ٍلؿَالی هْتطالم  9واًال ّاضهَل تا عَل 

 .ؾاذتِ قسُ ٍ صسّا ّىتاض ظهیي ضا آتیاضی هی وٌس
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 فاز دٍم واًال آتیاری شىیثاى در حَزُ غرب تِ پایاى هی رسد

 

 

واًال آتیاضی قىیثاى تِ اضظـ تیف 
هیلیَى افغاًی زض زٍ فاظ  110اظ 

ؾاذتِ هی قَز، وِ فاظ زٍم ایي واًال 
 65تىویل ٍ واض ؾاذت فاظ اٍل آى 

فیصس پیكطفتِ اؾت، ایي واًال آتیاضی 
زض ٍلؿَالی ظًسُ راى ٍالیت ّطات 
اػواض هی گطزز وِ قاهل ؾطتٌس، ًتطُ، 

چه، تطاظ، پطچاٍُ، زیَاضی اؾتٌازی، پل
ؾیلثط، پرتِ واضی واًال ٍ هیل قىي 

ّىتاض ظهیي  4400تَزُ ٍ تؼساظ ؾاذت 

 .ضا تحت آتیاضی لطاض هی زّس

 

 یافت حضَر تجدید لاتل اًرشی جْاًی سازهاى شَرای ًشست پاًسدّویي در افغاًستاى

 
 اًطغی رْاًی ؾاظهاى قَضای ًكؿت پاًعزّویي 

 زض افغاًؿتاى هؼاًٍیت تِ (IRENA) تزسیس لاتل
 .قس تطگعاض ػطتی هتحسُ اهاضات اتَظثی قْط

 هؼاٍى ػٌَاى تِ افغاًؿتاى اؾالهی روَْضی
 هؿَلیت تزسیس، لاتل اًطغی رْاًی ؾاظهاى

 وكَض 6 اًتراب هٌظَض تِ ضایعًی رلؿات تطگعاضی
 ؾال زض ػضَیت تطای ضا الیاًَؾیِ ٍ آؾیا لاضُ اظ

 . زاضز تطػْسُ 2020 ٍ 2019 ّای

 ٍظاضت اًطغی هكاٍض حیسضی ضضا اًزٌیط هحتطم
 ایي زض افغاًؿتاى اظ ًوایٌسگی تِ وِ آب ٍ اًطغی

 هسیطیت ًكؿت ایي زض وِ ًوَز اقتطان ًكؿت
 ضا الیاًَؾیِ ٍ آؾیا لاضُ وكَضّای هكَضتی رلؿات
 ایي ًتیزِ اظ ارالؼ پایاًی ضٍظ زض ٍ زاقت تطػْسُ
 اًطغی ؾاظهاى قَضای ػوَهی ًكؿت تِ رلؿات

 .ًوَز اضایِ گعاضـ تزسیس لاتل

 اتَظثی ٍرْی صٌسٍق رلؿِ زض حیسضی آلای 

 Abu Dhabi ) اًىكاف تطای

Development Fund) ِتؿْیالت تا و 
 لاتل اًطغی ّای پطٍغُ هست، تلٌس ّای لطضِ

 رْاًی اًطغی ؾاظهاى ػضَ ّای وكَض زض ضا تزسیس
 اقتطان ًیع وٌس هی توَیل تزسیس لاتل اًطغی
 .ًوَز

 ٍرْی صٌسٍق ایي حوایت هَضَع رلؿِ، ایي زض 
 افغاًؿتاى زض تزسیس لاتل اًطغی ّای پطٍغُ اظ

 .گطفت لطاض تحج هَضز ٍ قسُ هغطح

 ًْاز تاالتطیي ػوَهی هزوغ اظ تؼس وِ آیطًا قَضای
 تاقس، هی ؾاظهاى ایي ارطایی اهَض زض گیطی تصوین
 ؾال زٍ هست تطای ٍ تَزُ ػضَ 21 اظ هتكىل

 .قًَس هی اًتراب

 گعاضـ قطح ترصصی، ّای رلؿِ واهل ارٌسای
 اًطغی رْاًی ؾاظهاى قَضای ًكؿت پاًعزّویي

 ٍب زض هطتَعِ تصَیطی گعاضـ ٍ تزسیس لاتل

 .اؾت زؾتطؼ لاتل ؾاظهاى ایي ؾایت
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هاُ هثارن رهضاى تا اشتران وارهٌداى هحفل ذتن لرآى عظین الشاى تِ هٌاسثت 

 ٍزارت اًرشی ٍ آب در هسجد ایي ٍزارت ترگسار شد
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