 ارزیابی ودریافت راه حل اساسی دریای کابل وحل معضله،تحقیق
فاضل آب دوطرف دریا
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مقدمه :دریایی کابل ازجمله دریاهای خشک بوده که ازنقاط مرکزی شهرکابل عبورمینماید
مسیییراید دریا ازنقاط میگذرد که باوضییتیف لتلی بد د میاواند سییاباف باسییاانی شییهرکابل راما ر
سییاخاه ونمای شییهررادنرنود مینماید ازسییوی دیگرجهف نداشییاد د دایمی زمینه اجما اشییهال ها
وک الاف شهررادرخود جاداده ومشکالف جدی بفظ الصبه شهری رابه میاد ورده اسف
انجمد انجنیراد الهییانسیییییییاییاد جهییف مهم بودد موضیییییییوع االش نموده اییادرزمینییه ابقیییاف نموده
وبادرنظرداشف مشکالف لوق طرح کلی وراه بل اساسی رادریالف نماید !
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مشکال ت اساسی :
 .aنداشاد د دایمی که باعث بوجود مدد ارسباف سنگید وبکاری های مضر که بفظ الصبه
شهررااهدید مینماید
 .bاجما ک الاف که مبیط زیسف شهرونداد کابل رابا مشکل مواجه ساخاه اسف
 .cراه یالاد بهای لاضل د اتمیراف رهایشی واجارای اطراف سابه دریا
 .dچهره زشف دریاکه نمای شهرراخراد ساخاه واز د سخف ما رمیگردد
 .eبوجود وردد اخاالل درنظام ارانسپورای شهرکابل
 .fوغیره مشکالف
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اهداف اساسی :
دریالف راه بل برای مکشالف ماذکره لوق که مارابه اهداف اساسی ذیل میرساند
 .aانظیم بهای دایمی دریابشکل ربا وار وساالنه
 .bرهایی ازاجما ک الاف واصفیه بهای جاری دریا
 .cانظیم وجدانمودد بهای لاضل د دوطرف مسیر دریا
 .dاهیرچهره لتلی دریا وزیبا در وردد نمایی شهر
 .eرلا اخاالل درنظام ارانسپورای شهردوطرف دریا
شیوه تحقیق :
برای دریالف علف های متضیییییییالف ذکر شیییییییده ازابقیق سیییییییابوی نظریاف ومشیییییییهوره های
ماخصیییصییید اهالی مناطق دوطرف دریا ومقاالف وراپورهای نشییرشییده اسییافاده صییورف نرلاه
اسف
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مراحل ارزیابی وتحقیقات ساحوی دریا:
انجمد انجنیراد الهانسیییااد ایم ازماخصیییصیییید اید رشیییاه رادعوف نموده وعضیییوه کمیاه ابف نام
ارزیابی ودریالف راه بل اسیییییاسیییییی جهف متضیییییله بزرل دریایی شیییییهرکابل سیییییاخاه وکارهای
خودرابتد ازاقسیم بندی شروع نمودند
 .aدرقدم اول اعضییییای کمیاه باماخصییییصییییید وکارشییییناسییییاد اید رشییییاه درپوهناود های داخل
وبیرود کشور موضوع رادرجریاد نذاشاه ونظریاف ناد راجما وری نمودند
 .bبتداً طبق اقیسییم اوقاف اتید شییده ایمی کمیاه ماذکره نوباا ً به سییابه رلاه وارقام اولیه راجما
وری نموده وبااهالی دوطرف دریا نفاگوصیییییییورف نرلف ااازباالف قبلی وااریخی دریا
متلوماف بدسف ورده وجما وری نردد
 .cازجما وری متلوماف ونظریاف کارشیییییییناسیییییییاد ماخصیییییییصیییییییید واهالی دوطرف دریا
ونیزمشییییاهداف عملی دریا واجرای یک سییییلسییییله اسییییف های عملی دربسییییاردریا ناایج ارقام
ومتلوماف های اولیه ذیل بدسف مده اسف
 دریالف عرض ماوسط دریا
 دریالف عمق اصلی ماوسط دریا (بساردریا)
 دریالف ارسباف واجما ک الاف ساالنه بسار دریا
 دریالف اخرید سوابل وماالشی شدد سوابل دریا
 دریالف ارقام اولیه ابجام بهای دریا درچهارلصل سال
 دریالف ابجام بهای لاضل د ( )Wastewaterکه ساالنه به دریا میریزد
 .dبتییدازدریییالییف ارقییام ومتلومییاف هییای اولیییه ایم اخنیکی واعضییییییییای کمیاییه ارزیییابی جهییف
مباسباف اساسی متلوماف های اساسی را دریالف نموده که ذیالً یا وری میگردد
 دریالف بجم بخیزی ساالنه دریایی کابل
 دریالف بجم بخیزی یک قرنه ویا بجم سیل اعظمی که دریک قرد ابامال وجود د
پیشبینی میگردد
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 دریالف مسابف سابه بگیر دریایی اصلی ومتاونید د
 دریالف بجم ارسباف یک ساله دریا
 دریالف بجم بهای لاضل د ( )Wastewaterو بهای باراد ساباف اطراف دریا
 .eب تدازدر یا لف ار قام اول یه ون هایی متلو ماف کالی درراب طه بادر یایی کا بل اکم یل نرد یده
وکمیاه ماذکره مباسباف اخنیکی خودرا غازنموده که خلص د ذیالً ابریر میگردد
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قسییییمی که دیده شیییید دریایی کابل نظربه مقطا د د کالی ودایمی نداشییییاه لهذادرموقا کم بی ویا
درلصییییل خشییییک بی بسییییاردریا بدود مداخله رها نردیده وسییییاباف بزرل ازدریا مبدل به اجما
ک یالیاف سییییییییابیاف بود
وباش متاادید واسییییافاده
جویاد غیرقانونی ابدیل
نریده اسیییییییف که ازیک
سیییییییو جاده های اطراف
د رادرییییییک ازدبیییییام
غیرماجییییانا ارالیییییک
قرارد داده کییه سیییییییبیید
مشیییییییییکیییالف درعیییبیییور
ونشییییف عابرید وکاهش
قابل مالبظه سیییییییرعف
جریاد برکف وسیییییییایط
ارانسیییییییپورای نردیییییده
وازسییییییییوی دیگراجما
ک یییالیییاف بیییاعیییث ملوث
شیییییییییدد درییییایی کیییابیییل
درسابه شهری وا راف
د باالی مبیط زیسیییییف
نردیییده کییه مشیییییییکالف
جیییدی رادرزمینیییه بفظ
الصییییییی به به بار ورده
اسف .
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نظربه مباسباف وارقام هایدرولیکی وهایدرولوجیکی میابیم که :

ازمباسباف وهایدرونراف دریایی کابل متلوم میگردد که جریاد ماوسط ماهانه دربدود نهه الی
ده ماه دریایی کابل اقریبا ً خشک بوده و بهای د از  1÷4m3/sاجاوز نمی نماید وباقی مانده دو
الی سه ماه سال مقدارجریاد د دریا به  8÷21m3/sمیرسد که مقدار اولی جریاد د ()4m3
چهارم بصه مقطا دریا راپوشش نموده نمی اواند وبطوربی نظم دربسار دریا به برکف بوده که
ماباقی اطراف اید د وبسار دریا ازاجما ک الاف وبدود دخالف مؤ ر باقی مانده که مشکالف
زیاد رابه بار ورده اسف
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ازسوی دیگرمقدارجریاد اعظمی ساالنه  21m3/sنیزنظربه مقطا لتلی دریا د کم بوده ونمی
اواند ( ٪ )50مقطا لتلی راپرنماید بنا ًء اعضای کمیاه ارزیابی به اید ناجه رسیدندکه بهارید
وریانف ومقطا مناسد به باالف لتلی دریایی کابل ذیال ا طرح ریزی نردیده وپیشنهاد میگردد

A1=1.2x12=14.4m2
V1=14.4m3/s
A=A1+A2=14.4+44=58.4M2

A2=22x2=44m2

V=V1+V2=14.4+44=58.4M3

V2=44m3/s
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قسمی که ازمقطا لوق دیده میشود درزماد خشک بی وکم بی مجراکوچکاردروسط دریا درنظر
نرلاه شییییییییده که دارای مسییییییییابف ( )14.4m2بوده ومیاواند دریک وقف الی ( )14.4m3/sد
راازخود عبورداده که اید د ( )3.5چند بهای دوره کم بی میباشد

درموقا پر بی سال که دوره دوالی سه ماهه میباشد مقطا پیشنهادی دریا که مسابف ذیل دارد
A=A1+A2=14.4+44=58.4M2
V=V1+V2=14.4+44=58.4M3/S
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درنظرنرلاه شده ا سف که میاواد دریک وقف الی  V=V1+V2=58.4m3/sد راعبورداد که اید
مقییییدار د نظربییییه د
اعظمی سییییییاالنه دریای
کییابییل ()21m3دربییدود
سییییییییییه برابربوده کییییه
درناجه به اطمیناد نفاه
میشود که بهای سیالبی
یییک قرنییه کییه ابامییال
وپیشییبینی د میگردد به
سییانی ازخود عبورداده
ومبفوظ میباشد
یاد ورمیگردد که درید
طرح ومقطا پیشیینهادی
( )50سانای میارارافاع
ذخیروی نیزوجودداشاه
که اید خود به مبفوظیف وسالمف اید طرح ومقطا پیشنهادی میالزاید
د رطیییییرح پیشییییینهادی ماجهیییییف پیییییاا نگهداشیییییاد بهیییییای درییییییا ییییییی کابیییییل بهیییییای لاضیییییل د
( ) Wastewaterکییییییه ازدوطییییییرف اوسییییییط کانییییییال هییییییای لرعییییییی ویاخانییییییه هییییییای رهایشییییییی
واتمیییییییراف اجییییییارای بقسییییییمی پراننییییییده وارد دریییییییامیگردد مجزاسییییییاخاه کییییییه بتیییییید ازانظیییییییم
مقیییدماای ایییید بهیییا واردکانیییال لرعیییی (جویچیییه) شیییده ودراخییییر اوسیییط مجراهیییای اساسیییی وارد
کانیییال اساسیییی کیییه درطیییرح رییییزی شیییامل اسیییف نردییییده وبیییه ایییید طیییور بهیییای درییییایی کابیییل
ازملوث شده نجاف داده میشود
ازمباسیییباف نفوا دوطرف سیییابه دریایی کابل الی یک کلومیاری وبجم بهای کانال های لرعی
که مناج به دریامیگردد دریالایم که دریک وقف ( )2÷3m3د لاضیییییییل د ( )Wastewaterبه
دریا میریزد که به اید اساا جهف عبوراید بهاو بهایی باراد لواصل نزدیک به دریا ورعایف
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ضییییییرید ابایاط وانکشییییییاف بتدی مناطق کانال بامقطا دایروی به قطرخالص ( )3میاردرطرح
ریزی شامل ساخاه شده اسف که میاواند دریک وقف الی ( )7m3لاضل د راعبورداد
A=Πd2/4=3.14x32/4=7.065m2
V=7.065m2x1=7.065m3
بجم بهای خالص که لاصله هوایی از د منفی نردیده اسف

V=7.065-10%=6.34m3

درناجه نفاه میاوانیم که مقطا پیشیییینهادی کانال به قطرسییییه میار مناسیییید ارید مقطا بوده ودوچند
بهای لتلی لاضل د ( )Wastewaterو د باراد لواصل نزدیک راعبورداده میاواند

یاد ورمیگردد که جهف هدایف بهای لاضییییل د که ازمنازل رهایشییییی واتمیراف اجارای بشییییکل
پراننده وارد دریامیگردد اوالً اوسییییط جویچه که کنارسییییرا مقابل دوکانهای موجده درنظر نرلاه
شییییده جما وری نردیده بتداً اوسییییط مجراهای اعمارشییییده که درهر( )100 ÷ 200میارقراردارد
وارد کانال اساسی نردیده وعبورداده میشود
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هم چناد جهف پاا کاری وبل مس له بندش کانال هر()100میاربتد منهول اساسی درنظرنرلاه
شده که ازطریق د میاواد مشکالف ماذکره رارلا نمود
درطرح پیشنهادی مااید کانال ازقسمف پل کمپنی نرلاه الی قسمف های پل چرخی ادامه داشاه که
دراخیرکار بتد ازاصیییییییفیه اید بها میاواد ببیث بهای زراعای اسیییییییافاده کرده ویاهم میاواد بتد
ازاصفیه نمودد دوباره به دریا هدایف داده شود
یاد ورباید شیید که درصییورف موالقه دولف ایم اخنیکی ما میاواند دیزاید اصییفیه خانه های ماذکره
رااجرانمود
برای اینکه باوانیم د امیزوشفاف راداخل نقاط مرکزی ومهم شهر(دریا) داشاه باشیم اوالً کوشش
نردد که اما م بهای لاضییییییییل د ( )Wastewaterکه ازهردوطرف به در یاجریاد دارد انظیم
نموده وبه کانالهای لرعی وبآلخره به کانال اساسی هدایف داده شده وبه پاید اناقال یابد
دوما ً ضیییرورف اسیییف دردوقسیییف یکی درقسیییمف های کمپنی ودومی درقسیییمف های پل رال وباغ
وبش کابل اصفیه خانه های اساسی داشاه باشیم که وظایف د درشکل ذیل اوضیح داده میشود

B

A

 Aذخیره کالد دربدود  40x30x3mسیییاخاه شیییده که اوالً د درذخیره  Aجما نردیده اا رامش
خودرا بفظ نموده بتداً اوسییییییط کانال که درچهارقسییییییمف د للارهای به اندازه های متید نصیییییید
نردیده عبورداده وک الاف های نیرشییده درللارها بیرود کشیییده واوسییط موار بیرود ازشییهر اناقال
داده میشییود دراخیر د نسییباا ً پاا به ذخیره  Bاناقال یالاه اادر نجا رسییوباف مواد خورد صییورف
نرلاه و د پاا وشفاف رااوسط کانال ها به دریا هدایف داده میشود
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اصیییفیه خانه که درقسیییمف های کمپنی درنظراسیییف باافاوف اینکه ذخیره اول د شیییکل سیییاده ولی
عریض باعمق ( )5÷4مارداشییییییاه ااباواند درموقا سیییییییالبی بهای سیییییییالبی راانظیم نموده ومانا
اخرید سوابل ومانا اناقال مواد بزرل دانه به قسمف های پاید نردد
انرخواساه شود د دریایی کابل ایسااده نردد وارافاع د باال بیاید میاوانیم هر( )200÷100میار
بتد یک دروازه هایدرولیکی که سه قسمف یک میاره داشاه نصد نردیده واز د جهف مانا عبور
د اسییییافاده نردد ونیزمیاواد درزماد بخیزی ویاسیییییالبی هرقسییییمف د مجزا ازهمدیگر باالبرده
و د ز د عبورنماید ویامیاواد هر( )200÷100میاربتد نظربه میل دریابند های کوچک سیییییییاخاه
و د راذخیره نمایم ااازاید طریق به نمای شهرکابل چهره جدیده بخشیده ومقبول سازیم

Main office: 2nd floor of AEA building, Front of Ariana Kabul Wedding Hall, Merwais Maidan, Kabul, Afghanistan.
www.aerc.af/ Info@ aerc.af / afg.aea@gmil.com /+93(0)793508288/ (0)780229044

تکنالوژی کار:
 -1بساردریاازک الاف پاا نردد
 -2مجراوسطی دریا نشانی نردیده وکندد کاری نردد
 -3دیوارهای اسانادی لتلی ویراد نردیده ومواد اضالی به سابه دوراناقال نردد
 -4کندد کاری اهداد های دیوارهای اسانادی صورف نیرد
 -5اهداد های دیوارهای اسانادی وبساردریا اپک کاری اساسی نردد
 -6سنگ کاری دیوارهای اسانادی شروع نردد
 -7همزماد بلول های کانکریای کانال اساسی جابجانردیده منهول ها ومجراها جهف ااصال
کانال های لرعی ساخاه شود
 -8بساردریاچه (مجراوسطی دریا) کانکریف ریزی صورف نیرد
 -9دیوارهای اسانادی وعبورکانال بید دیوارها اکمیل نردد
دراخیرکارپیاده رواساسی باالی کانال اساسی کانکریف و سنگ لرش نردیده وکااره
-10
های د نصد میگردد اابروی عابرید بازنردد
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مآخذ:









جما وری متلوماف ونظریاف ماخصیصید وکارشناساد اید رشاه
جما وری متلوماف ونظریاف اسااداد پوهناود های داخلی کشورخاصاا ا اسااداد پوهناود
پولی اخنیک کابل
مشاهداف عملی سابه دریا ونفاگو بااهالی دوطرف دریایی کابل
اجرای اسف های عملی ومباسباف اخنیکی باالی دریایی کابل
اسافاده ازمواد درسی رشاه هایدرولیک وساخامانهای هایدرواخنیکی پوهناود پولی اخنیک
کابل
اسافاده ازمطالد علمی مجالف (علم واکنالوجی) پوهناود پولی اخنیک کابل
اسافاده ازمتلوماف های جهانی شامل درصفباف انارنیای مراکزعلمی وابقیقی دنیا
زبمف های بی پایاد اعضای کمیاه ارزیابی وابقیقاای انجمد انجنیراد الهانسااد
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