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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخيل چ   ه ګټ   خه څ کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  ريپ ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

 چاپ شوي کتابونه له   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org    اوwww.kitabona.com   شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغيل دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په ميل سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی ه د نو کوونکو   او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د لو 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د ل   تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د    نه ړی پار  ا برابرولو ل 

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی نو محصل ديپ له دغو امکانا و پر ه د پوهنتونو   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.   ۱۰۰  ه ږ  ر ل   ږ هر کال ل 



نتو  کادوونته    ې پته پللتو لکتلبر و پتو کت  ې کتو،   ت  لته ی ه   خته څ درنو استاددانو    ولو ټ له  

   ،نته ټ ا،  ل   ونته ټ شتو  کادوونته  لبن نو   بت  ی هم پلت  پختوال ل   د ی ا،      ړ ژود   ې ،ي   بر  ی ،ل 

ا،   تدپ    ت یتف ی ک   ه ښتپته    ې       ړ اک ر   یې   ې په ،اک ک   ږ زلو      ړ ک   در ی ا، د  دپ للدره ت   یډېټ ا 

د    ه ګت. همدارن ، ړ ،رکت  ې تته پته ،اک کت  نو ی ا، لحصتل   اددانو اس   يو  ځ پوهن   ،ند ړ د ا   یې ،ر،ساه  

  ې پته د   ه ګتډ پته    ې        ړ ک   ک ی رسه ش   ږ له لو   دت ی نظ    ا،   ز،نه ی اند ړ پل  ،   ه ړ په ا   بو ټ   دد، ی 

 . ، ړ پورته ک  دلونه ګ   زلن ې اغ   ې و په ک 

تویهات د نړیوالهو  مح   ونو د کتهاب   چهې ایسهتل شهوی دیپ    خوا پور  زیهار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې  ې کې ځینې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو هل خپل نظریهات او نیهوکې ل   چې   لرو نو له درنو لوستونکو څخه هیله  وليدل يشپ    او ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

مننه کوو    ر  ډې   خه څ   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې د افغان ماشومانو لپار  د جرمني کم 

  ۲۳۰پوهنتون د    رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو  پ ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ د دغه کتاب د چاپ ل   ې چ 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی عنوانه ط ي او غ 

  ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ په و   یې کلونو زيار    -خپل د کلونو    ې کومپ چ   یې 

هم    خه څ    ي ی ح    م ی فه   اغيل ښ او    و ی حکمت الله عو   اغيل ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 
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 رسیزه  داوبولګولوانجنیری 

 رسيزه

سکيم    -کتاب دی چې په اصلې نړيوال شکل يا جي  چاپ شوې  داداوبولګولوانجنريې لومړنې درسې    

په بڼه دنويومفرداتورسه سم ليکل شوي اودممبئ دمهاراشرتا دحکومت دازموينودتخنيکي کمېټې له لورې تجويز  

 شوی دي. 

بنسټ دی.په دې  داوبولګولوانجنريي مضمون دسېول   يوډبرين  دپاره  يا ذده کړي  انجنريي دکورس 

کې روانې نظريي اود ام .اس .يب .  ه  کتاب کې عنوانونه دارنګه ځاي پرځاي شوي دي ترڅو دمضمون په اړه پ

ټي .ٍاي دپاره ترټولو ښه پوهاوي تررسه شوي دي.په دې کتاب کې دازموېنو دپاره پوښتنې ځاي پرځاي شوي  

ه مرسته کوالي يش چې کومي طبيعي پوښتنې چې ديوه ځانګړي عنوان الندي پوښتل  دی چې داددي رس 

شوي وي ورباندي وپوهيږو.يوشمري حل شوي منونې )مثالونه( هم په دي کې ددي دپاره ورزياتې شوي دی  

ټول دپاره  مضمون  ددي  چې  داده  اوارزو  هيله  زمونږ  کړو.همدارنګه  ترالسه  نظريه  يوه  اړه  په  دعددونو  ې  ترڅو 

 غوښتنې به په دي کتاب کې په بشپړه توګه په پام کې نېول شوي وي . 

کئ   پارډيپ  فوريا،رشي  باي،رشي.جايګنيش   رشي.ډينيش  دښاغيل  رسه  ريښتينولې  ډيري  غواړوپه 

فوريا.رشي .شاشيکانټ اس.پاټل،رشي.ام.پي.مونډي ،ښاغيل.سانــټوش باري،ښاغلئ.اناګا ميدهيکار،ښاغلئ  

دټولو  او  مويل  ترپولې  انجيل  کاميابۍ  تر  ځلې  هلې  زمونږ  يی  کې  برخه  دې  په  چې  څخه  کارکونکو  ادارې 

 راورسولې ، مننه وکړو. 

هرې نظريي،پيشنهاد اورغوونکو مالحظو ته کومې چې ددي دريس کتاب دسمون اوښه والی دپاره وي     

 ورته هرکيل کوو. 

تشويق کړي    ېمال راتړلې ، مونږ ي په پاي کې دخپلو دکورنيو دغړيو څخه چاچې په دي برخه کې زمونږ  

 يو،صرب او حوصله يی راکړي ده،هم ځانګړي مننه وکړو. 

 مؤلفني                                                                                               

 

 

 



   

 
 

 ب

 رسیزه  داوبولګولوانجنیری 

 دپیل خربې

 سید االنبیاء محمد وعلی اله واصحابه اجمعین. الحمد الله رب العاملین والعاقبة للمتقین وصال ة والسالم علی  

له هرڅه دمخه له لوی اومتعال خدای)جل جال له( څخه ډیر ډیر شکر ادا کوم،چې په خپل فضل او  

 کرم يې ماته ددې حوصله اووس راکړ چې دادريس کتاب خپلې مورنۍ ژيب )پښتو( ته وژباړم. 

پروفیسور و  انجنیري دريس کتاب چې دهریو  لورې په  داوبولګولو  له  او ان.کۍ.باروا  ې.کۍ.سوناکار 

شپږو څپرکيونو کې په رسیزه پيلیږی ،تالیف اودهند دپونې په دولتي پوهنتون کې چاپ او خپور شوی دی.چې  

 د یاد پوهنتون ترڅنګ د هند په نورو دولتي پوهنتونونو لکه بنګلور،ډهيل،چینايی او کوالپور کې تدریسیږي. 

په هند کې د اوبو   ،د اوبو لګولو انجنیري،اوبو لګولو تعریف پرکي کې د  ددې دريس کتاب په لومړي څ

د اوبو لګونې د   ،د اوبو لګولو ډولونه یا د اوبو لګولو میتودونه ،زیانونهد اوبو لګولو  ،د اوبو لګولو ګټې  ، لګولو اړتیا

بندی په    ،کې مهم سیندونه  په مهاراشرتا  ،په هند کې مهم بندونه  ،په هند کې مهم سیندونه  ،کارونو طبقه 

بندونه مهم  کې  کې:   مهاراشرتا  برخه  په  دوران  اودهایدرولوژي  اورښت  ،ورښت،هایدرولوژیکي    - رن  ،منځني 

ګیر څخه ــــــــد آب  ،( اوبه ورکولسیالیت )   ،آف د محاسبه کولو میتودونه-د رن  ،د آبګیر شکل  ،آف)سطحې بهیر( 

 . ( M.F.Dد سیالب اعظمي مقدار )  )اوبه ورکول( او دډاډ وړسیالیت

و ورکولو تررسلیک الندې په  اوبو د ذخایرو پالنول او نباتاتو ته د رضورت وړ اوب  په دویم څپرکي کې د

میتودونو اصالح    ېد الس  ،ته اړینه اوبه ورکونه  ونبات  ، د نباتاتو موسمونه او په مهراشرتا کې نباتات  ترتیب رسه  

په ډیوټي تآثیر    ،ډیوټي، دلټا او بیس فیریډ ترمنځ اړیکه  ، د اوبو په پالننګ کې استعاملیدونکي رشایط  ل،کو 

د پروژی    ،د اوبو د ذخایرو د پاره څیړنې  ،د اوبو لګولو ټاکنه  ،د ډیوټی د اصالح کولو میتودونه  ، اچوونکي فکټورونه

 .د کنرتولې ارتفاعاتو تثبیتول  او  د ذخیری پالنول  ،وررسه يوځای کیږیپه رپورټ کې د رسوی هغه معلومات چې  

تررسلیک الندې   اوپرچاوو  دبندونو  دریم څپرکي کې  ډولونهپه  بندونو  ، پرتلنه    ،د  )درانده(   يې    وزنې 

تیوریتیکی د یو وزنې بند    ، د استواری حالتونه  ،بندونو باندي عمل کوي  وزنې )درانده( چې په    ېهغه قو   ،بندونه

د وزنې بندونو    ،ټیټ او لوړ بندونه  ،د ابتدایی پروفایل او عميل پروفایل ترمنځ پرتلنه  ،عميل پروفایل  ،پروفایل

  ، خاورین بندونه  ،په وزنې بندونو کې دهلیزونه )الرې(   ،په وزنې بندونو کې درزونه   ،د وزنې بندونو جوړول  ، مقاومت

ترکیبې اجزا    ې،مقطع  ېعرض  ېد خاورینو بندونو معیار   ، نو بندونو ډولونهد خاوری  ، د خاورینو بندونو د پاره مواد

د اوبو    ،رشایط  ۍد استوار   ېد چپه کیدو په مقابل کې ي  ،حالتونه  ۍد خاورینو بندونو د استوار   ې،او وظیفی ي

د    وخه،م   ېد پرچاو   ،مفهوم )پیژندنه(   ې د پرچاو   ې،پرچاو   ،د خاورینو بندونو تخریبیدنه  ،نفوذ )د اوبو څڅیدنه( 

  ۍ خیز او داوبود انرژ   يهایدرولیک   ې اودرواز   ېد پرچاو   ،موقعیت ېد پرچاو   ،ظرفیتې د پرچاو   ،ډولونه  ېپرچاو 

 ډول.  ځپونکو د 



   

 
 

 ت

 رسیزه  داوبولګولوانجنیری 

لګونې    څپرکيد څلورم   اوبه  لږي  او  لګونهتر رسلیک الندي  دکمې  اوبه  بانډهارا  تصفیه کوونکی    ، د 

د    ،د اوبو تیزه ویشتنه  ،نباتاتو ته د اوبود ورکونې عملی میتودونه   ،( اوبه لګونهLift)   لوړه   ،)چڼوونکی( ذخیرې

)آبپاشی( اوبه لګونې د سیستم    بارانېد    ، )آبپاشی( اوبه لګونې د سیستم په ذریعه د نباتاتو د ودې ډولونه  بارانې

)آبپاشی( اوبه لګونې    بارانېد    ،)آبپاشی( اوبه لګونې انتخابول او ترمنځ یی فاصله  بارانې د    ، پالنول او ډیزاینول

لګونه  ،د سیستم ظرفیت اوبه  د   ،ډریپ )څڅیدونکی(  په ذریعه  لګونې د سیستم  اوبه  دډریپ )څڅیدونکی( 

 . ( اوبه لګونې د سیستم ډیزاین يد ډریپ )څڅیدونکاو  نباتاتو د ودې ډولونه

  - د انحرافې ارتفاعې فشار کړنې   ې ارتفاعي فشار )اوبځوړی( تر رسلیک الندي : د پنځم څپرکي دانحراف

  د     ،خوړبند(    K.Tد بانډاهارا ډوله د کولهاپور خوړبند )   ،( Weirخوړبند )   ې،ي  ېبرخ   ېاو ترکیب   ې اندازه ګذار 

Barrage او خوړبند ترمنځ پرتلنه، ( بیریجBarrage )  توپیرد بیریج او خوړبند ترمنځ او . 

د اوبو لګولو د کانالونو طبقه    ،د کانال دسیستم برخې   دشپږم څپرکي دکانال )اوبالر( تر رسلیک الندي

د کانال    ، ( کانالRidgeکانال او )   ېکنتور   ، کانال  ياړخین میالن لرونک  ،( کانالRidge) ،کانالونه  ېکنتور   ې، بند

د    ،د پوښښ موخې  ،کانالونوپوښښد   ،جریان رسعتپه کانالونو کې د    ،د موازینې ژوروايل  ې،مقطع  ېمعیار 

)کلکو( سطحو پوښښ    ،ښه وايل  ېپوښښ کار   ېد مناسب   ،زیانونهد کانال د پوښښ    ،پوښښ ګټي د سختو 

د ترناب )ناوه(    ،کړنې  زابرې  -عريض  ،د کلکو او محافظوی عنارصو پوښښ کارې  ،خاورینه پوښښ کارې   ،کارې

د کانال خروجی    ،کیدنه  ۍلویدنه او کړند   ،د کانال تیښتیدنه  تنظیمونکي،عريض    ،او سیفون )بړق( ترمنځ پرتلنه

او    د کانال ساتنه او مراقبت   ،ترمنځ توپیر  عريض تنظیمونکواو د  ارتفاعي فشار د    ،( Canal outletsمجرا ګانې ) 

 . د اوبو د سطحې پورته کیدنه

( MSBTE)  نقطې،ازمایښتې پوښتنې او درسبیره پردې د هر څپرکي په پای کې داړوند څپرکي مهمي 

 ځای پر ځای شوي دي.   پوښتنې او جوابونه

ددې دريس کتاب دژباړې دمنت په برخه کې هڅه شوې ده ،چې دمسلکي تجربو او معلوماتو له مخې   

  د پښتو ژيب او همدارنګه د اوبو لګولو دانجنیري ساده او عام فهمه اصطالحات وکاریږي اووررسه تر څنګ دژباړي 

پوره پوره امانتداري وساتل يش تر څو داوبو لګولو او چاپیریال ساتنې پوهنځیو شاګردان اود اوبو لګولو دبرخې  

 انجنیران ترې په ښه او اسانه توګه ګټه پورته کړي. 

ددې دريس کتاب دپښتو ژبې دمنت په سمونه کې دننګرهار پوهنتون دژبو اوادبیاتو پوهنځی استاد  

 څو او زیار له امله چې له ما رسه يې ګاللی دی دزړه له کومې مننه کوم. پوهاند شاويل خان ده

 درنښت  

ژباړن 
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 د اوبولو لګولو انجيرني   پېژندنه داوبو لګولو او هايدرولوژۍ         

                                 

           فصللومړی 
پيژندنه   هایدرولوژيد اوبو لګولو او   

(Introduction to Irrigation and Hydrology) 

وتوانيږي چې:  ې دوروسته به شاګردان په  ستلوتر لو  فصل ددې  

   .د اوبو لګولو انجيرني •

 .د اوبو لګولو په ډول  •

 د اوبو لګولو په ګټو.   •

 .طریقو یا کړنالروداوبو لګولو په   •

 .  دیپه برخو بان ددېکې دوران او هایدرولوژي، هایدرولوژي  •

 ورښت. •

 . اغیزمن فکتورونهپه ورښت  •

•  (Stranges ( او )Binnie’s  .په جدولونو ) 

 د اعظي سيالب په مقدار.   •

 طريقو.   سبويمحا •

 ( Definition of Irrigationلګولو تعريف )داوبو  1.1

ه  ملد ي څو ځمکه  یفیږ رسه تعر  مانا په    نېلیږدو د اوبو لګولو انجيرني زراعتي ځمکو ته په مصنوعي ډول د اوبو د    

 يش.    یياو نباتات خپله وده وکړ 

 يا په بل عبارت:  

.                 اوبو چمتو کول دید اړتيا وړ په هر وخت کې  لپاره د هغوي د حاصل خيزينباتاتو ته   

 يا په بل عبارت: 

امله یې  دا هغه پوهه ده چې    اوبو د پال له  او مناسبو حالتونو کې د  او   لږارزښته،  ې محاسبي ، ګټور  نولپه طبيعي 

 . کیږياقتصادی سيستمونه رامنځته 

 (  Irrigation Engineeringد اوبو لګولو انجيرني )    2.1

، ساختامن، اداره ، ساتني  پالنولده چې د اوبو لګولو د څيړنو،    څانګههغه  د اوبو لګولو انجيرني د سيول انجيرني     

 لري، بحث کوي.   یکېاو ټولو هغو ساختامنونو څخه چې د اوبو لګولو رسه اړ

ساختامنونه عبارت دی له:   داچې   

 بندونه، انحرايف خوړ بندونه، څاه ګاين.   .1
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 د اوبولو لګولو انجيرني   پېژندنه داوبو لګولو او هايدرولوژۍ         

او د کانال ډبرېن کارونه کانالونه   .2

 او داسې نور.  

 ( Necessity of Irrigation in India)                                           په هند کې د اوبو لګولو اړتيا3.1     

ر پورې اړه لري. د هند  واپيدا  کرنیزمحصول یاهند يو زراعتي هيواد دی چې ټويل منابع )زيرمي ( یې د   •

یې د    رشایط  فیکيبرخې داستوا د کرښې په شامل او جنوب کې پريت دی چې اقليمي او توپوګرازياتره  

 دی.  سبېته منا ې دنباتاتوو 
ده   • نه  يو شان  برخو کې  ټولو  په  یې  اندازه  کېدين  واقع  او  مقدار  ونو کې  یيځ  ځانګړوپه    بلکېد ورښت 

 ی.  لرتوپي 
  ځمکې   د  یييو حيايت عنرص دی. چې پرته د اوبو څخه نباتات نه يش کول  لپارهاوبه د نبات د ژوند د بقا   •

يش چې د ورښت مجموعي کچه په    یي وکړي او آن هسک يش. کید په کافی اندازه منوکې  په ټوله برخه

 لپاره وي.  مهالدا ورښت د لنډ  ښاييکې د نبات د پاره کايف نه وي او هم  سیمهيوې 
نباتات  د اوبو يو ټاکلې مقدار ته اړتيا لري، وروسته د يو ثابت او ټاکلې مقدار د اوبو څخه په خپل ټاکيل   •

 وخت کې وده کوي.   
بان  • نباتات د خپل    دی که چیرې ورښت مستقيآم په هغو ځمکو  نباتات پکې شتون لري ووريږي او  چې 

لپاره    دیصورت کې اوبه لګونه د نباتاتو د و   ېپه د اړتيا وړ اوبه د دواړو حالتونو د پاره ترالسه کړي، نو  

 رضور نده.  
ب  ېمګردا حالت کم رامنځته کېږي، نو په د • د ځمکه د اوبو لګولو په امکاناتو رسه سمبال  یي صورت کې 

 شو.  یيلپاره چمتو کړ  ېد کړل يش، تر څو ځمکه د نباتاتو د ښې و 
يش چې يوه زياته کرنيزه ځمکه د    یيلپاره په مرصف رسوي ترڅو وکول  ددېد هند حکومت زيايت پييس   •

 اوبو لګولو پر اسانه طريقه سمبال کړي.  
څلورو نکتو کې راخالصه يش.   دیيش چې په الن یي صورت رسه د اوبو لګولو اړتياونه کید ېدپه   

 ورښت .  لنډ مهاله (1

 ه ورښت.  تغي منظم يا کم مداوم (2

 . هغه نباتات چې ډيرو اوبو ته اړتيا لري، د اضايف اوبو لګولو بندوبست   (3

 کنرتول .   به رسونېاو د  (4
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        دییي د اوبو لګولو ګټې يا ف 4.1

 (Advantages or Benefits of Irrigation )                                                                           

   .د اوبو لګولو ګټې په دوه ډوله دی، مستقيمه ګټه او غي مستقيمه ګټه

چې  څخه السته راځي.   لومرصف کو  اوبوله مستقيمي ګټې: هغه ګټې دی چې مستقيآم د 1.4.1

 ډول دی:   دی په الن يی ځيني 

دوه    څخهوې ځمکه  دیشو چې    یي کې کول زياتوايل: د اوبو د شتون په صورتپه غذايئ محصوالت کې   (1

نه کرونده کې ښه حاصالت د غله جاتو او ګياګانو  ېڅخه د زياتو نباتاتو حاصالت ترالسه کړو. په م  ويا دو 

 شو.   یيښه وده ورکولهم شو. همدارنګه د اوبو لګولو په ذخيو کې د کبانو توليد ته  یيالسته ته راوړل

کې چې د ورښت کلني کچه پکې د نارمل اندازې څخه کمه وي  ځينو سيمو څخه مخنیوی: په    قحطۍ د   (2

له مخې کول پروژو  اوبو لګولو  د  د    قحطۍد  شو چې    یينو  پروژو  د  اوبو لګولو  د  څخه مخنیوی وکړو. 

په مخنیوی کې    قحطۍ جوړولو په وخت کې خلکو ته د کار زمينه مساعدیږي چې دا هم خلکو رسه د  

 .  يش  یيمرسته کول

کول (3 کې  صورت  په  لګولو  اوبو  د  کرل:  نباتاتو  لرونکو  پيسو  نقدو  نباتات    یي د  هغه  چې  چې  و شو  کرو 

ګني،کېلې،  :ته وړي لکه      خپل ژوند مخ  یېه په الس ورځې چې له مخې  ورڅخه زياتې پييس دهقانانو ت

 تنباکو، پنبه  او داسې نور. 

له  د سيالب   یېد سيالب مخنیوی: د اوبو لګولو ذخیرې سياليب اوبه د يو وخت د پاره سايت چې له مخې   (4

    .کموايل راځي دپام وړ په احتاميل ويجاړيدنه کې امله دسيمو

کانالونو کې چې د اوبو لويدنه پکې او يا    هغوشو چې په    یي انرژۍ کول  بریښناانرژۍ توليد: د اوبو  بريښنا د   (5

شو    یيارزانه انرژۍ څخه کول  ددېهم په هغو ذخيو کې چې اوبه پکې جمعه کېږي، رامنځته کړو، چې  

 واخلو. ګټه اړتياوواوهم فابريکو کې دکورنيو د هم په زراعتي، 

شو چې د کورونو او فابريکو   یي له مخې کول وپاره د څښلو اوبه: د اوبو لګولو د پروژ د کورونو او فابريکو ل (6

 .  واوړ لپاره د څښلو په اوبو کې زياتوايل ر 

له مخې کولېچلولو الر د د کروندی   (7 لويو کانالونو  او هم    یي: د ځينو  اوبو لګولو  شو چې هم ورڅخه د 

 دواړو ګټې پورته کړو.  په موخه چلولو دتوکود ورڅخه د کروندی 
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ګټې      2.4.1 هغه  ګټې:  مستقيمي  غري 

 دی چې په غري مستقيم ډول د مرصف کوونکو څخه السته راځي، لکه:  

بانیيحکومت ته د عو  (1 اوبو لګولو په پروژو  زيايت پييس مرصفوي تر څو د    دیدو زياتوايل: حکومت د 

اتو په بدل خدم  ددېکرنې د پاره ځمکو ته اوبه برابري کړي، چې له مخې یې حکومت بيا ددوي څخه  

 کې ماليه ترالسه کوي. 

ترانسپوريت خدمات، تليګرام، او د تيليفون  پروژو له مخې رسکونه ، کانالونه،ډول    ددېد اړيکو زياتوايل:   (2

 کېږي ،چې له مخې یې د اړيکو په رامنځته کولو کې ښه سهولتونه رامنځته کېږي.  نونه او نور رسه نژدی  یيل

په   (3 پټيو کې ونې کرل کېږي    ټولېزهدکانال پالنول:  او  د پشتو، ويشوونکو کانالونو  کانالونو  د  صورت رسه 

ې د  چې له مخې یې نه یواځې د يوه مملکت د پاره د لرګيو په حاصالتو کې زياتوايل راځي بلکې د خاور 

 ښوئيدو څخه هم مخنیوی کوي.  

 ( Disadvantages of Irrigationنونه ) زیاد اوبو لګولو  5.1

المل ګرځي چې ځمکه جبه زاره ، يب مثره او د زراعت د پاره    ددېد اوبو بندیدنه : د اوبو جمعه کېدنه   (1

 يب ګټې وګرځي.  

 مالګينه سپني رنګه ماده ليدل کېږي.   دید اوبو د بندیدو له مخې په خاوره بان (2

 ونو رامنځته کېدل. یيد اوبوپه جمعه شويو ساحو کې د غوماشو د خپراوي لپاره د ځ (3

لګوين په صورت کې د هغې سيمي اقليم يخ او مرطوب ګرځي  مرطوب اقليم: د يوې سيمې د زيايت اوبه   (4

نورو   او داسې  او د هډوکو د تبي  اقليم دغه مرطوب کېدنه د حرشاتو د رامنخته کېدو لکه مالريا  چې د 

 المل ګرځي.  

 يش چې زياته اوبه لګونه د يوې سيمي د ملده بل د زياتوايل المل وګرځي.    یيد ملده بل زياتوايل : کید  (5

 یو موجوداتو ترمنځ يب انډويل.  د ژوند  (6
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 د اوبو لګولو ډولونه يا د اوبو لګولو ميتودونه  6.1

                                                                             (Types of Irrigation or Method of Irrigation  ) 

کید ډولونه  بيالبيل  لګولو  اوبو  الن  یيد  په  کچه  لويه  په  چې  يش:  دیيش  بندی  طبقه  رسه   ډول 

 
 (  Flow Irrigationاوبه لګونه )  جریانی)خپل ځاين(  1.6.1

اوبه لګونه کې د اوبو لګولو لپاره اوبه د ځمکې د تعجييل قوې په مرسته د ځمکې پرمخ حرکت کوي.   سطحیپه    

 نيو اوبو لګولو د ډولونو څخه وي: دیيش چې يو دالن  یياو دا کید

i. اوبه لګونه    پرله پسېمنظمه او. 

ii.  .غي منظمه اوبه لګونه 

i. او پسېمنظمه  لګونه   پرله  په  اوبه  کېدونکې    دی:  رامنځته  فشار  ارتفاعي  د  ځينې  کې  لګونه  اوبه  ډول 

پاره   د  کولو  د جمعه  اوبو  د  بييج  ساختامن  يا هم  او  پرچاوې  بندونه، ذخيه کوونکې  لکه  ساحتامنونه 

 جوړيږي چې د نباتاتو د پاره ددوي د عمر د پوره کولو د پاره اړيني اوبه چمتو کوي.  

ii.   اوبه لګونه د سيند او يا هم د کانال د اوبه لګوين په نامه رسه هم يادیږي او  غي منظمه اوبه لګونه: دا ډول

ډول اوبه لګونه کې داسې نور ساختامنونه نشته د کومو په مرسته چې په سيند او يا هم    دی دا ځکه چې په  

يعني   کانال کې د اوبو ارتفاع کنرتول کړي ، چې په دی ترتيب رسه په کانال کې د اوبو شتون موسمي وي،

 ډول رسه طبقه بندی کېږي:    دیپه کانال کې د اوبو شتون یواځې د کال په سياليب موسم کې وي. او په الن 

a)  کانال اوبه لګونه  -مستقيمه اوبه لګونه يا د سيند 

                                             ( Direct Irrigation or Rivers-Canals Irrigation  ) 

صورت رسه د سيند د    دیپه مستقيمه  اوبه لګونه کې کانال مستقيآم د سيند څخه اوبه را اخيل. چې په      

بييج   هم  يا  او  پرچاوې  انحرايف  لرونکی  ارتفاع  کمه  لکه  ساختامنونه  ځينې  امتداد  په  مقطع  عريض 

پورته کړي تر څو کانال    د پاره په پام کې نيول کېږي چې په سيند کې دی د اوبو ارتفاع  ددېساختامنونه  

 ته اوبه انتقال کړل يش.  

 

 

په    ټولېزهپه   یواځې  او  دی  لږ  اهميت  شيامګانو  د  لګوين  اوبه  مستقمي  د  رسه،  پسېصورت  اوبه    پرله 

 . د اجراء کېدو وړدی دیلرونکی سيندونو بان

اوبه لګونه

سطحې اوبه لګونه

منظمه اوبه لکونه

غیرمنظمه یا سیالبي 
اوبه لګونه

ا مستقیمه اوبه لګونه ی
کانال اوبه -د سیند 

لګونه

ماشینی اوبه لګونهذخیروی اوبه لکونه
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 شکل:  د مستقيمي اوبه لګوين سيستم.  - 1.1

b)  ( ذخريوي اوبه لګونهStorage Irrigation ) 

هم   • يا  او  بند  يو  استقامت  په  مقطع  عريض  د  سيند  د  کې  صورت  په  لګوين  اوبه  ذخيوي  د 

 جوړيږي چې له امله یې په ورښتي موسم کې اوبه د بند شاته ذخيه کېږي.   پرچاوه ذخيوي 

با اهميته دی د رامنځته یيپه مق • او  اوبو لګولو د پاره ذخيوي شيامءګاين لوي  سوي ډول رسه د 

اوبه لرونکې    ددې يش چې    یياع فشار د ساختامن څخه پکې استفاده کېږي ، کیدکېدونکې ارتف

 ذخیرې څخه يو يا دوه کانالونه په يو وخت کې اوبه واخيل. 

زيايت شيامءګاين   • لګولو  اوبو  د  هند کې   دا سيستم هم    دی کتګوري الن  ددې په  لري،  قرار 

( وي،  valleyاقتصادی او هم قناعت بخشه دی، که چیرې يوه پروژه د يو سيند چې لرونکې د يوې درې) 

( په نامه او که چېرې په دلتا valley  irrigation  projectموقعيت ولري. نو دا د درې اوبه لګونې د پروژې) 

  په نامه رسه يادیږي.  ( delta irrigation projectوژې ) اوبه لګوين پر 1کې موقيعت ولري نو بيا داد دلتا

  

 
 څوبرخو ويشل کېږي.  هغه ساحه ده چې هلته سيند په:(deltaنوټ:) 1

 

 کې: شکل - 1.1په

 ښې اړخینه پشته.  .1

 چپه اړخینه پشته. .2

 ښې اسايس کانال.  .3

 سیند.  .4

 اسايس کانال.چپ  .5

 زابر.  .6

 ویشونکي کانال.  .7

 انحرايف پرچاوه. .8

 عريض زابري کړنې. .9

 وروستنې پوله.  .10

 لوړه غورځېدنه  .11
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                                                      شکل: د ذخيوي اوبه لګوين شيام. -2.1

 (Lift Irrigation)   ( ما لوړه )اوبه لګونه  شینې   2.6.1 

 اوبه دی.   يدډول اوبه لګونه کې د اوبواصيل رسچېنه د ځمکې الن  ېدپه  •

 ګانو څخه راپورته کېږي.   په ميخانيکې ډول رسه اوبه د ډکو څاه •

 يش چې د سيندونو اويا ډنډونو څخه وي.   یيد اوبو دا ډول راپورته کول د اوبو لګولو په موخه کید •

ګانو څخه اوبه لګونه زياتره  په غرنيو منطقو کې په پراخه ډول عميل بڼه لري په همواروساحو کې   د څاه •

 ده.   دډاډوړيمته ده ويل هم صورت نييس، دا ډول اوبه لګونه غي اقتصادی او ق

 

 

 

 

 

 

 

 کې: شکل -2.1په

 سیند.  .1

 بند. .2

 زابر.  .3

 ښې اسايس کانال.  .4

 زابر.  .5

 چپ اسايس کانال. .6

 ویشونکي.  .7

 دارتفاعي فشار تنظیمونکي.  .8

 عريض تنظیمونکی. .9

 وروستنې غورځیدنه.  .10

 وروستنې پوله.  .11

 سیفون )بړق(. .12

 ویشونکي.  .13

 ترناب )ناوه(. .14
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اوبه لګونې د سيستمونو ترمنځ توپري:  ددوامداره اووقفه ای    3.6.3 

 

اوبه لګونه دایمی سياليب اوبه لګونه  

 د اړتيا پر اساس په اوبو نه کنرتول.   .1

 د اوبو د ذخيه کولو لپاره کوم ساختامن نشته.   .2

ډول اوبه لګونه کې اوبه یواځې په سياليب   ېدپه  .3

 موسم کې موجودی وي.  

ډول اوبه لګونه کې اوبه د سطحې او يا هم د   ېدپه  .4

لوړي )ليفټ( اوبه لګوين د سيستم له مخې په الس  

 راځي. 

د .1 کې    ېپه  اوږدو  په  کال  د  اوبه  کې  سيستم  شتون  ډول 

 . لری

لپاره  ېدپه    .2 کولو  ذخيه  د  اوبو  د  کې  لګونه  اوبه   ډول 

ساختامنونه    دوړوبندونو، او يا هم    بندونه، ذخيوي چاوي

 جوړيږي. 

 دا ډول اوبه لګونه د نبات د وخت د پاره مؤثره ده.   .3

ډول اوبه لګونه کې اوبه د اوبه لګوين د پاره په ارام    ېدپه   .4

 ډول رسه په کانال کې جريان مومي.  

 

  

 د موخو له مخې د اوبو لګولو د شيامګانو طبقه بندی  1.7.1

                                                      (Purpose Wise Classification of Irrigation Schemes ) 

يش چې د بيال بيلو موخو د پاره پالن يش لکه د اوبو لګوين، د اوبو د چمتو   یياوبو يوه ذخيه کیدد  •

 ، او يا هم د نورو د پاره.   تفریح کولو، د سياليب اوبو د مخنیوی، 

a)   لرونکی پروژه: هغه پروژه چې یواځې د يوې موخې )مقصد( د پاره پالن کېږي. د يوه مقصد يوه موخه 

پروژې   د  لرونکی  یواځې  پروژه چې  د کوينا  په ډول  مثال  د  يادیږي.  نامه رسه  په موخه،    بریښناپه  انرژۍ 

 ګنګا پور پروژه چې يوازي د اوبه لګوين په موخه جوړي شويدی.  

b)    څو موخه )څوهدفه( لرونکی پروژې: هغه پروژې چې د يوه څخه د زياتو موخو په منظور جوړيږي د څو

انرژۍ د توليد په    بریښناموخه پروژو په نامه يادیږي لکه: بهاکرانانګل پروژه چې هم د اوبه لګوين او هم د  

د   اوهم  مخنیوی  د  لګوين، سيالب  اوبه  د  پروژه چې هم  ډوموډار  موخه    ابریښنموخه،  په  توليد  د  انرژۍ 

 جوړه شويده.  

 د اوبو لګولو د شيام ګانوادارې صنف بندی  2.7.1

                                                   (Administrative Classification of Irrigation Scheme ) 

 د ادارې موخو په منظور د اوبو لګوين د پروژو کارونه دارنګه ډلبندی شويدی:   •

a)   (لوي پروژېMajor project ) 

b)    (منځنۍ پروژېMedium project ) 

 

c)    ( کوچني پروژېMinor project ) 
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( هکتاره څخه د زيايت زراعتي ځمکې د خړوبولو ظرفيت  10,000هغه پروژې دی چې د ) : لوي پروژې •

 ميليونو څخه د زياتو هندی روپو مرصف راځي. ( 50د )  دیپروژې بان دیولري چې په 

پروژې • ) منځنۍ  د  چې  دی  پروژې  هغه  پروژې  ډول  دا  د (  2,000-10,000:  ځمکو  زراعتي  هکتارو 

 ميليونو هندی روپو په اندازه مرصف راځي.  ( 50-25د )  دیخړوبولو توانايئ لري، په دا ډول پروژو بان

لويو او منځنۍو دواړو پروژو ته د حکومت د پنځه کلن پرمختيايئ پالن له مخې بودیجه ورکول کېږي.   •

 وي، يعني:  ( 1.5د ) یيډول پروژو لپاره ګټور ـ لګښت نسبت ب دیچې 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡
= 1.5 

  یيهکتاره زراعتي ځمکې څخه وکمه ځمکه خړوبول(  2,000: هغه پروژې دی چې د ) کوچني پروژې •

ب او  په  یييش  چې  يش  وويل  بان  دید  پروژو  )   دیډول  مرصف  2.5د  کم  څخه  کلدارو  هندی  ميليونو   )

 ډول پروژو کې کوچني رسبندونه ، تصفيوي ذخیرې او څاه ګاين شاملې دی.   دیراځي. چې په 

په کوچنيو ذخيو کې ګټورـ لګښتي نسبت معيار نه دی چې وټاکل يش. بلکې ددغو پروژو مايل لګښت د   •

حکومتي او غي حکومتي ادارو پواسطه د پورونوپه ډول رسه صورت نييس او يا هم د حکومت له لورې یې  

 د جوړولو چاري په خپله صورت نييس.  

 ( Important Rivers in Indiaپه هند کې مهم سيندونه )    8.1

  مربعکېلو مرت (  20.000شتون لري چې مساحت یې نژدی )   حوزیسيندونو سرتې او لوي  (  12)   لسو دو دپه هند کې  

 ډول دی:   دیته رسيږي. کومې چې په الن
(1)  Indus   (2) Ganga – Brahmaputra    (3) Godavari (4) Krishna   (5) Mahanadi  

(6) Brahmani – Baitarani   (7)  Pennar  (8) Tapi   (9) Cauvery   (10) Narmada      

(11) Mahi    (12) Sabarmati.  

 

 ( Important Dams in Indiaهند مهم بندونه )   د 9.1

(1) Bhakra Dam  (River Sutlaj , H.P.).  

(2) Koyna Dam (River Koyna, M.s.).  

(3) Nagarjuna Sagar Dam  (River Krishna,A.P.).  

(4) Gandhi Sagar Dam (River chambal,M.P.).  

(5) Rihand Dam (River Rihand ,U.P.).  

(6) Hirakud Dam (River Kirakud,orissa).  

(7) Ukai Dam (River Tapi, Gujarat).  
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(8) T

ehri Dam (River Bhagirathi,U.P.).  

(9) Ujjani Dam (River Bhima,M.S.).  

(10)Tungbhadra Dam (River Tungbhadra, Karanataka).  

 

 ( Important Rivers in Maharashtraمهار اشرتاکې مهم سيندونه )  د  10.1

(1) Narmada  (2) Tapi     (3) Girna   (4) Purna   (5) Gadavari   (6) Pravara            (7) Mula   (8) Ghod   (9) 

Bhima  (10) Vaitarna  (11) Tansa  (12) Ulhas      (13 ) Savitri  (14)  Koyna  (15) Panchganga  (16) 

Mnjra  (17) Pengana    (18) Wardha  (19) Pench  (20) Indravati  (21) Krishna  (22) Mutha  

(23)Bindusura  (24) Bogavati  (25) Darna  (26) Nira  

 

 ( Important Dams in Maharashtraپه مهاراشرتاکې مهم بندونه ) جدول:   – 1 .11

 ولسوال  سيند  بند 

Ahmednagar Pravara 1. Bhandardara 

Satara Kayana 2. Koyana 

Satara Krihna 3. Dhom 

Puna Mutha 4. Panshet 

Aurangabad Godavari 5. Jayakwadi 

Puna Mutha 6. Khadakwasala 

Bid Bindusura 7. Bindusura 

Pune Mula 8. Mulashi 

Pune Nira 9. Bhatghar 

Thane Tansa 10. Tansa 
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 ... دوامجدول 

Nasik Godavari 11. Gangapur 

Thane Vaitarna 12. Madaksagar 

Nasik Gira 13. Chanakpur 

Nagpur Pench 14. Totladoh 

Kolhapure Bhagavati 15. Radhanagari 

Nasik Durna 16. Durna   

Hingoli Purna 17. Yeldari 

Hingoli Purna 18. Sidhesvar 

Sholapur Bhima 19. Ujani 

Pune Nira 20. Vir 
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 ( Hydrology) هایدرولوژي      

 رسیزه  12.1

او نورو اوبو څخه بحث کوي. يا  سطحی بهیرو،ضایعاتهغه پوهه ده چې د ورښت، د ورښتي    هایدرولوژي  •

هغه پوهه ده چې د ورښت واقع کېدنه ، ويشنه اوداوبو دوران د ځمکې پر رس    هایدرولوژي په بل عبارت  

 مطالعه کوي.  دیاو د ځمکې الن

بان  ېدپه   • ت  دیعلم  خاصه  په  او  پاره  د  انجيرن  سيول  يو  د  د  پوهيدل  اوبو  د  چې  لپاره  چا  هغي  د  وګه 

او   يا هم د سيالب څخه د مخنیوی په ساختامنونورسه رس  او  پلونو، د رسکونو پلچکونو  ساحتامنونو لکه 

 کار لري،اړينه ده.  

 ( Hydrological Cycleد اوبو دوران )  13.1

سطحی  دا يو دوران دی چې اوبه په دريو برخو کې په بر کې نييس چې عبارت دی له: تبخي، ورښت او  •

 ل حال رسه پايت کېږي.  چې د اوبو اصيل مقدار پکې په خپ  بهیر

 

 
 

 

 
 . یا هایدرولوژیکی تعادل شکل: د اوبو دوراين شيام -3 1 .

  

 کې:  شکل -3 1 .په

او   .1 باران،واوره،ږلۍ  ورښت 

 نور.

 تبخیر له نباتاتو څخه.  .2

 ل. ید بحر څخه تبخیرله  .3

 له جهیلونو څخه تبخیر. .4

 سطحی بهیر.  .5

 واوره. .6

پواسطه  دخمکي   .7

 داوبوجذبیدنه. 

 بهیر.  اوبو  دخمکي الندی .8

 جهیل.  .9

 سیند. .10

 ر. حب .11
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 د اوبو ددوراين تعادل لپاره:   •
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 + 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 

 ذخيه شوي اوبه + خروجي جريان = داخليدونکې جريان 

 او :  

ورښت نفوذي جريان + تبخي+ رن آف =   

 يا:  

Pدروليکی تعادل معادله(  یي)ده = R + E + I   ,                                 

 

 (  Eتبخري او تعرق ) 

a)  .اوبه د سيندونو او بحرونو له سطحې څخه تبخي کېږي 

b)   .دځمکې له سطحې څخه تبخي کېدل 

c)  . )د نباتاتو د پاڼو او ساقو څخه تبخي )ټرانسپييشن 

d)  .د اتومسفي څخه تبخي کېدل 

 ( Pورښت )

اوپه الن امله ذخيه کېږي  له  او واوري  اوبو هغه مقدار دی چې د ځمکې پر سطحې د ورښت    دی ورښت د 

 ډول رسه ظاهريږي: 

a)  .اوبلن ورښت لکه باران 

b)   :يخ شوي ورښت لکه 

i.  ( واورهsnow   ) 

ii.   ( اوبلنه واورهsleet    ) 

iii.   ( ږلۍhail ) 

iv.  (يخ وهيل بارانfreezing rain  ) 

 

په    لري ،چې  لپاره جريان  تل  تبخي  او  ته    پایلهورښت  موازينه سايت ،چې دغي پرويس  په خپلو کې  کې دواړه 

 کې دوران ويل کېږي.     هایدرولوژي

 ( R)   یا سطحی  بهیر آف–رن 

ته ځان  -رن   پر مخ مجراءګانو  په عاجل ډول د ځمکې  برخه ده چې د ورښت څخه وروسته  آف د ورښت هغه 

 رسوي چې د ځمکې د سطحې داوبو د تغذیې المل ګرځي.   
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 (Factor Affecting Rainfallاغيزه لري )  دیبان سطحی  بهیرهغه فکتورونه چې      1.13.1

 ډول دی:   دیاغيزه لري ، په الن دی بان سطحی  بهیرهغه بيال بيل عوامل چې په 

کې  مقدار : تودوخه د ورښت د پيداکېدو المل ګرځي. د تودوخي له امله د تبخي او ترشح په  تودوخه  (1

 زياتوايل راځي. هغه سيمي چې لرونکې د لوړي تودوخي وي نو لرونکی به د زيات ورښت وي .  

هر کله چې تبخي واقع يش نو ملده بل به معکوسآ متناسب وي د تبخي د    نسبې رطوبت )ملده بل(: (2

 کچې رسه که لږ وي او که ډير. 

 

بان  :باد (3 باد رسعت د تبخي په کچې  او د    دید  و څخه یې مخنیوی کوي. هر کله  ضایعاتتآثي لري 

لوړ رسعت د مجموعي ورښت د   باد  د  زياته وي،  به  تبخي کچه  د  نو  باد رسعت زيات وي  د  چې 

 زياتوايل المل ګرځي.   

 د غونډيو لوړي سيمي د زياتو ورښتونو لرونکی دی.  توپوګرايف: (4

 حه چې په نباتاتو پوښل شوي وي نو د زيات ورښت لرونکی به وي.  هغه سا :نباتات (5

لرونکی به د زيات ورښت  لوړوالی  (6 نو  ټيټو سيمو رسه پرتله يش  : هغه سيمي چې لوړي دی که د 

 وي. 

 ( Rain fall)  ورښت   14.1

ورښت د ځمکې پرمخ د اوبو هغه والړ ژوروايل دی چې نه تبخيشوي او نه هم جذب شوي وي ، او په   •

 (  رسه ښودل کېږي.  cm( او يا هم سانتي مرت ) mmميل مرت ) 

 ( Measurement of Rainfall) د ورښت اندازه کول  

( ساعتونو د پاره ټاکل کېږي.  24( څخه د ورښت سنج په مرکزونو کې د ) 8:30ورښت هره ورځ د سهار د )  •

او ددغو ورښت سنجونو ساتنه د هند ميرتولوژيکې دیپارمتنت ، د عامه ګټو او کورجوړوين د رياست او  

 پارمتنت له لورې تررسه کېږي.  ددېيا هم د اوبو لګوين او ځنګل ساتني 

 

 ( Rain gauge) ورښت سنج 

  دی ( رسه صورت نييس ، او هغه آله چې ورښت وربانcmهم ) ( او يا  mmکې په )   یيد ورښت اندازه کول په يو ځ

 اندازه کېږي د ورښت سنج په نامه رسه يادیږي.  

 ورښت سنج په دوه ډوله دی:  

i.  اتومات يا ثبت کوونکې ورښت سنج. 

ii. غي اتومات يا نه ثبت کوونکې ورښت سنج.  
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 :  دري ډولونه لري  دیاتومات ورښت سنج الن 

a)  وزن کوونکې ستل رسه د ورښت سنج. 

b)  نښه کوونکې ستل رسه د ورښت سنج. 

c)  سيمون ورښت سنج. 

د هغې ورښت      داد    دریمي اتومات ورښت سنج  او  ثبت شوي وي.  اتوماتيک ډول رسه  په  ريکارډ راکوي چې 

 ددې اندازه کولو د پاره کوم بوتل ته اړتيا نه لري چې د ورښت مقدار دی پرې اندازه يش. په عادی ډول رسه 

 

ډول ورښت سنج شاوخوا د يو خاص کاغذ پواسطه پوښل شويده. چې يوه منحني یې د ورښت اندازه د وخت په   

منحني ميالن د ورښت دشدت د وخت په هره لحظه کې راکوي، اما په غي مستقيم    ددېراښي. چې    مقابل کې

 اتومات ورښت سنج کې د ورښت اندازه د سيمون ورښت سنج پواسطه تررسه کېږي.  

 

 غري اتومات ورښت سنج يا سيمون ورښت سنج   1.14.1

                                                                (Non-recording Gauge or Symons Rain Gauge  ) 

په هند کې د ورښت سنج د اندازه کولو د پاره غي اتومات يا سيمون ورښت سنج کارول کېږي. چې د هند د      

  دی پارمتنت له لورې یې د ورښت سنج د نصبولو او مشاهده کولو چاري کنرتول کېږي. چې د النددېميرتولوژي  

 مالحظاتو له مخې یې د نظارت مرکزونو له لورې پريکړي کېږي.  

i. ( کېلو مرت  125( کېلو مرت مربع پورې وي نو يو مرکز د ) 250سيمو د پاره چې مساحت یې )   د هغو

 مربع د پاره کايف دی.  

ii.  ( کېلو مرت مربع څخه پورته وي. يو اضايف مرکز ورته  250د هغو سيمو لپاره چې مساحت یې د )

 مرکز په پام کې نيول  ( کېلو مرت مربع په اندازه يا هم د هامغي اضايف سيمي د پاره يو جال250د ) 

 مرکزونو څخه د ورښت د اندازو لوستل هر سهار اته بجي صورت نييس.   ددېکېږي. چې 

 جدول کې د بيال بيلو حوضو د مساحتونو په پام کې نيولو رسه د ورښت سنج اندازه ښودل شويده.  دیپه الن    

 

 سنج شمي: جدول: د حوضو د مساحت په پام کې نيولو رسه د ورښت  -    1.1  

 ګڼه (2kmمساحت ) د ورښت سنج د مرکزونو شمي

1 0-80 1 

2 80-160 2 

3 160-320 3 
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4 320-560 4 

5 560-800 5 

6 800-1200 6 

 

 :( یېConstruction)  جوړول

ورښت سنج د يو سلنډر ډوله شکل څخه چې داخيل  شکل( کې ښودل کېږي چې يو    -  4.1لکه څرنګه چې په )    

( ده، جوړشويدی. په دی سلنډر کې د ښيښي څخه جوړشوي يو  210mm( او قاعده قطر یې ) 127mmقطر یې ) 

( دی،  127mmژيړ قيف چې دقيقآ یې داخيل قطر )   یيبوتل دپاسه يو شيشه    ددېشويدی.    یيپر ځ  یي بوتل ځ

  یي پر ځ  یيسلنډر ډوله د اندازې اخيستونکې درجه هم ځ  یيه شيشه  ورداخليږي. چې د هر ورښت سنج رسه يو 

 ( په دقت رسه وي.  0.1mmد د ) یي( ده او د لوستلو قرائت يئ ب0.2mmشييش هره درجه )  ددېشويده. چې 

 د سيمون ورښت سنج آله چې يوه غي اتومات ورښت سنج آله ده او زياتره په عام ډول رسه کارول کیږي.   (1

) داد يوي فلزي   (2 يو  127mmصفحي څخه چې  او  په  بان  کانکرېتي( قطر لري    یي پر ځ  یيځ  دیتهداب 

 کېږي، جوړه شويده.  

)   یيپه داخل کې يوشيشه    ددې (3 تقريبآ  پر    یي( ورښت د ذخيه کولو ظرفيت لري ځ100mmبوتل چې 

 شويدی.   یيڅ

 کېږي.   یيپر ځ یييو فلزي قيف ځ  دید بوتل په رس بان  (4

 د هرو څلورويشت ساعتونو د پاره ورښت پکې ريکارډ کېږي.   (5

بوتل کې اندازه کېږي او د ثبت په کتاب کې یې    یيورښت د اوبو جمعه شوي اندازه يئ په شيشه    ددې (6

 ريکارډ ساتل کېږي.  

 
 

 شکل: سيمون ورښت سنج.  - 4.1

 کې: شکل - 4.1په

 (. mmقطر) .1

 دځمکي سطحه.  .2
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•  ( په  سنج  ځ  کانکرېتي(  60x60x60ورښت  دپاسه  پر    یيبالک 

)   یيځ شکل( کې چې ښودل شوي ده. د ورښت سنج پورتني څنډه د ځمکې    -4.1کېږي. لکه چې په 

 ( په اندازه پورته وي.  305mmد لږ تر لږه ) یيسطحې څخه ب

 

په پام کې ونيول يش.   نکتېد الندینۍ اسايس یيد ټاکلو د پاره ب یيد ورښت سنج د مرکز د ځ  

i. بکې  یيپر ځ  یيکې چې ورښت سنج ځ  یيپه کوم ځ ب  د خالصیيږي  او مساحت یې  د د  یيوي 

 (5.5mx5.5m  .څخه کم نه وي ) 

ii. یيد ورښت سنج او د نژدی ساحتامن ترمنځ فاصله ب ( 30د دm  .څخه کمه نه وي ) 

iii. ب بیيورښت سنج د پاره  نه  او  او نه یې هم  یيد يوه همواره ساحه پيداکړل يش  د د غونډي پر رس 

 غاړي ته کېښودل يش.  

iv.   په دی  سنج  ورښت  نو  يش  پيداکړل  ساحه  همواره  چې  وه  نه  شوين  چېرې  که  کې  غونډيو  په 

 کې کېښودل يش چې د تيز باد څخه پنا وي.   یي داسې ځ

v. ب د د ورښت سنج څخه يوه کټاره راتاوه کړل يش په داسې  یيد حيواناتو څخه د ساتني په موخه 

د د کټاري د لوړوالی د دوه چنده څخه  یيال کې چې د کټاري او د ورښت سنج ترمنځ فاصله بح

 کمه نه وي.  

 ( Record type gauges) ريکارډ ډوله ورښت سنجونه 

 ډول رسه ډلبندی کړو:   دیشو په الن یيريکارډ ډوله ورښت سنجونه کول

a)   . وزن کوونکې ستل ډوله ورښت سنج 

b)   .نښه کوونکې ستل ډوله ورښت سنج 

c)  .سيمون ورښت سنج 

a)  (  وزن کوونکې ستل ډوله ورښت سنجWeighing Bucket Gauge  ) 

شکل( کې ښکاري په دی ډول ورښت سنج کې ورښت  په ستل کې لوئيږي او د ا    1.5څرنګه چې  په )  •

 کې چې د تعادل حالت پکې د ستل د پاره وي، کېښودل يش.   یي ستل په يو همواره  او يا هم په داسې ځ

ريکارډ دا راښیي چې د ستل زياتيدونکې وزن او د هغې محتوا د تلې او يا هم د يو خوځنده ساعت له  •

 رډ کېږي. مخې ريکا

داد ريکارډ په منحني ډوله برخه کې جمعه شوي ورښت په يو وخت کې راښیي. دا ورښت سنج مونږ په     •

 نييس.    یي اونۍ کې يو ځيل کارويل شو، ساعت ترې ليي کېږي او چارت یې ځ

   .دا ډول ورښت سنج تر ټولو زيات مروج ورښت سنج  دی •
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ډول ورښت سنج عرض کوچني دی. وزن کوونکې ستل ډوله ورښت سنج يو اخيستونکې ستل دی    ددې •

تلې )ترازو( يا بل هر وزن کوونکې ميکانيزم پواسطه تقوېه کېږي چې په نتيجه کې    یيچې د فرني يا ميله  

و چارت  ستل حرکت کوي چې يو قلم ډوله مييل ته ورانتقاليږي اوبه هغه د ساعت د عقريب په لورۍ په ي 

د وويل يش چې دا ډول ورښت سنج پرته د حرارت د رامنځته کولو د سيستم  یينښه کوي. دا هم ب  دی بان

 څخه د واورې د اندازه کولو د پاره مناسب نه دی.  

 

                         
 .شکل: وزن کوونکې ستل ډوله ورښت سنج  -  5.1

 

 
 شکل.   - 6.1

 

b)  (   نښه کونکې ستل ډوله ورښت سنجTipping bucket Type Gauge ) 

سنج         ورښت  ميرتولوجيکې    يیيبریښنداډول  د  چې  ده  کنټرول  رميوټ  د  لرونکی  چې  کوي  تررسه  کړنه 

 يش.  یيورښت ثبتول ( mm 0.25ساختامنونوپه داخل کې قرار لري، په يوه وخت کې ) 

 

 

 کې:  شکل - 5.1   په

 .اخیستونکي سطل .1

 سطل. .2

 . میله اي ترازو .3

 وزن کونکي میکانیزم.  .4

 دساعت عقربه. .5

 

 کې: شکل - 6.1په

 . (cmمجموعي ورښت )  .1

 وخت )ورځو(.  .2

 . (cmمجموعي ورښت )  .3

4.  
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( په قطر رسه د تيزي څنډې لرونکی د ورښت اخيستونکې څخه جوړ شوي  30cmدا ورښت سنج د )  •

ورښت سنج په وروستنې اخيستونکې قيف کې    ددې شکل( کې ښودل کېږي    7.1دی.څرنګه چې په ) 

ترتيب    ې شوي دی،او په د  یيپرځ  یييوه جوړه ستلونه ځ  دی شوي دی،د فرن الن   یي پرځ  یي يو فرن ځ

( ورښت ولويږي نو فرن ټيټيږي او ورښت بل ستل ته چې د  mm 0.25رسه کله چې په يوه ستل کې ) 

 ،لويږي. ېد  دیفرن الن

رسکېت پواسطه تررسه کېږي چې د قلم د حرکت المل ګرځي کوم چې د    بریښناکول د يو  دستل نښه •

 ساعت د عقريب مطابق د يوه دورانې ډرم د پاسه چې هغه د ثبت کولو صفحې ته انتقالوي،نښه کېږي. 

 
    کوونکې ستل ډوله ورښت سنج.شکل: نښه  - 7.1

 

c) سیفونی  (   يا المبووهونکې ورښت سنجSyphon or Float Type Gauge    ) 

 - 8.1که څرنګه چې په ) ــــ ډول ورښت سنج د کار ډول د وزن کوونکې ستل د ورښت سنج رسه ورته دی ل  ددې   

ښکاري د ورښت اوبه د قيف پواسطه را اخيستل کېږي او په يو منځ خالۍ روښانه مستطيل شکله لوښې    کې شکل(  

ني برخه کې شتون لري، المبووهونکې په لوښي کې د اوبو  دیکې جمع کېږي، يوه المبو وهونکې آله د لوښي په الن

ډرم دپاسه ريکارډ کېږي، کله چې   حرکت د قلم دحرکت پواسطه د ريکارډ ادد سطحې په لوړيدلو رسه پورته ځي. 

  سیفون   د اوبو سطحه په لوښې کې پورته الړه يش نود المبووهونکې آيل د پورتنۍ برخې رسه په متاس کې کېږي،  

په حرکت راځي او اوبه خويش کوي چې له امله یې ټويل اوبه چې په لوښي کې دی خارجيږي، داالمبووهونکې  

 نييس، د اخيستونکې قيف د اندازو په   ( ثانيو څخه ډير وخت نه15کړنه د ) 

 

 

 کې:شکل:  - 7.1په

 اخېستونکي.  .1

 فرن.  .2

 . خوځنده سطل .3

 اندازه کونکي تیوب.  .4
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په هر مقياس رسه د خوښي وړ مقدار په الس   دیعيارولو رسه المبووهونکې مناسب حالت ته راځي، په چارټ بان

 يش.   یيراتل

 

او تاوانونه:   ګټېد ريکارډکونکې ډوله ورښت سنج   

 (Advantages and Disadvantages of Recording Type Gauges  ) 

 ( یې:  Advantagesګټې ) 

 

 امله هيڅ پاملرنې ته اړتيا نه ليدل کېږي.   ېد ورښت په اتومات ډول رسه ريکارډ کېږي. نو له  (1

 

 
 شکل: ريکارډ کوونکې ورښت سنج. -8.1

 

ريکارډ کوونکې ورښت سنجونه د ورښت شدت په هر وخت کې معلوموي، ويل غي ريکارډ کوونکې   (2

 ورښت سنجونه د ورښت مجموعي اندازه د وخت په يو ټاکيل انټروال کې راکوي.  

 د راپيښيدونکو انساين غلطيو څخه پکې مخنیوی کېږي.   (3

د ژوند تييدل ستونزمن وي هم    يش چې په لييو ساحو کې چېرته چې   یيدا ډول ورښت سنجونه کید  (4

 نصب يش.  

 

 ( یې:  Disadvantagesتاوانونه ) 

 دا ډول ورښت سنجونه نظر غي ريکارډ کوونکو ورښت سنجونو ته قيمته دی.   (1

 په دی ډول ورښت سنحونو کې د غلطي کچه زياته وي.   (2

  

 کې: شکل - 8.1 په

ریکارډ کوونکې   .1

 ډرم.

 فنل.  .2

 میله.  .3

 المبو وهونکي راډ.  .4

 .سطل .5

 المبو وهونکي. .6

 سیفون.  .7
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 (   Average Rainfallمنځنۍ ورښت )   15.1

 د ورښت منځنۍ کچه په رياضيکې توګه دارنګه السته راوړو:  •

 

منځنۍ ورښت  =
  مجموعي   ورښت     

 دوخت  موده 
 

•  ( له سهار  نيټي  يويشتمي  د  مياشتي  د  په ډول، راځئ چې د ورښت کچه د جواليئ  مثال  پورې  8:30د   )

 (52mm  ده،قبوله کړو ) ،  نو ويال شو چې د جواليئ د دوه ويشتمي نيټي ( 52ورځني ورښتmm  .دی ) 

 (  Annual Rainfallکلنۍ ورښت )  •

 دا په يوه سټيشن کې د يوه کال په موده کې د ورښت مجموعي اندازه ده.   

 

 (  Average Annual Rainfallکلنۍ منځنۍ ورښت )  •

 ( اندازه د  څخه د زياتو کلنو د پاره داسې السته راځي چې د هر کال د    دي ( کلنو يا د35د ورښت کلنۍ منځنۍ 

بان  تعداد  په  کلونو  د  یې  اوبيا  پاره رسه جمعه  د  کلونو  ټولو  د  یې  بيا  او  پيدا  ته    دیورښت کچه  وويشو. چې دی 

 منځنۍ رياضيکې ورښت ويل کېږي.  

 (  Average good and bad year rainfallښه او بد منځنۍ ورښت )  کلنۍد  •

( څخه زياته وي،  %120يوه کال کې چې د ورښت کلنۍ اندازه یې د کال د منځنۍ ورښت د اندازې څخه د ) په     

دا د يوه ښه کلنۍ ورښتي کال په نامه او که چیرې په يوه کال کې د ورښت کلنۍ اندازه د کال د منځنۍ ورښت د  

 ( په  %80اندازې څخه  نو دا کال د کم ورښتي کال  اندازه کمه وي  په  يو ورښت د  (  يادیږي. که چیرې  نامه رسه 

 ( په داخل کې وي نو داد يوه منځنۍ عادی ورښتي کال په نامه رسه يادیږي.  %20منځنۍ کلني ورښت د ) 

(  رسه اندازه يش نو دا اعظمي ورښت  .mm/hrکه چیرې يو ورښت د وخت په يوې لنډي مرحله کې په )  •

 دی.   

 ( Intensity of Rainfallد ورښت شدت )  •

(  .5mm/hrد ورښت د شدت څخه عبارت دی. کله چې د ورښت شدت د )   دی ( بان.mm/hrورښت مقدار په )   د

( څخه زيات وي د لوړ شدت د  25mm/hrڅخه کم وي نو د ټيټ شدت د ورښت او کله چې د ورښت شدت د ) 

 ( د  د ورښت شدت  چې  کله  يادیږي. ويل  رسه  نامه  په  داmm/hr 25-5ورښت  نو  وي  کې  حدودو  په  نارمل  (  د 

 ورښتي شدت په نامه رسه يادیږي.  

 

د   مقدار  اعظمي  د  سيالب  داد  چې   . راځي  الس  په  ريکارډ څخه  د  سنجونو  ورښت  اتومات  د  ورښت شدت  د 

 پيداکولو د پاره ګټوره طريقه ده.  
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 ( Mean rainfall of catchment areaد ابريزه ساحې منځنۍ ورښت )  •

 ابريزه ساحه هغه ساحه ده د کومې په مرسته چې دیوه يا څو بندونو د پاره د اوبو مقدار چمتو کېږي.  

په لويو ابريزه ساحو کې د يوه څخه ډير ورښت سنج او يو واحد مقدار د کلني ورښت د پيداکولو د پاره   •

 په الس راځي چې داد ابريزه ساحې د منځنۍ ورښت څخه عبارت دی.  

 ريزه ساحې د منځنۍ ورښت د پيداکولو ميتودونه  د اب  1.15.1

(Methods of Determining Average Rainfall of Catchment  ) 

i.  ( رياضيکې منځنۍ طريقهArithmetic Mean Method  ). 

ii.  ( دتيزين پوليګون طريقهThiessen’s Polygon Method .) 

iii. ورښت د مساوي  ( خطونو طريقهIsohytal Method.) 

 

i.  ( رياضيکې منځنۍ طريقهArithmetic Mean Method ) 

, 𝑃1که چېرې )     𝑃2 , 𝑃3 , … 𝑃𝑛   )  ( 1,2,3د ورښت په سټيشنونو کې د ورښت اندازې وي او په ترتيب رسه, … 𝑛  )

   :رابطي له مخې پيداکېږي دید ورښت سټيشنونو شميي وي، نو د ورښت منځنۍ اندازه یې د الن

 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙(𝑃) =
𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , … 𝑃𝑛 

𝑛
=

∑ 𝑃

𝑛
, … (1) 

طريقه کې د ساحې د توپوګرافيکې او فزيکې تغياتو حالتونه په پام کې ندی نيول شوي نو ځکه دا طريقه    ېد په    

 يوه اټکليزه طريقه ده.  

ii.  ( د تيزين کثرياالضالع طريقهThiessen’s Polygon Method ) 

دا طريقه    طريقه کې د ساحې له مخې په هر سټيشن کې ورښت په دقيقه توګه ريکارډ شوي وي، چې  ېپه د   

ددقيقي منځنۍ طریقې په نامه رسه هم يادیږي. دا طريقه د رياضيکې طریقې په پرتله ډيره دقيقه ده. لکه څرنګه  

,𝐴شکل( کې ښکاري، فرضوو چې د )   1.9aچې په )  𝐵, 𝐶, 𝐷پر    یي( د ورښت سنج سټيشونه په يوې ساحه کې ځ

 شويدی نو کړنه دارنګه تررسه کوو:   یيځ

 تر ټولونژدی ورښت سنج سټيشونونه د مستقيمو خطونو پوسيله رسه نښلوو.   (1

 د نوموړو خطونو هر يو یې په دوو جال عمودی برخو ويشو.   (2

 

 

توګه دتيزين پوليګون شبکه جوړيږي، هر کثياالضالع د يوسټيشن شاوخوا په دوو مساوي   ېچې په د (3

پواسطه   ساحو  نژدیو  د  رسه  هغي  د  سټيشن  يو  جوړيږي،  پواسطه  خطونو  ويشوونکو  عمودی  د  برخو 

 رامحدودیږي.  
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4)  ( په  لکه څرنګه چې  کېږي  او خط خط  کېږي  پيدا  کثياالضالع مساحت  هر    شکل( کې ښودل   1.9aد 

 دی.  شوي

5)   ( رضبيږي.  رسه  قيمت  د  سنج  دورښت  سټيشن  مساحت،داړوند  کثياالضالع  هرتيزين  شکل(    1.9aد 

 وګورئ.  

 
(9a.1 - .د تيزين کثياالضالع شبکه )شکل 

∑د ابريزه ساحې مجموعي مساحت )  (6 𝐴  .پيداکوو ) 

 رابطي له مخې د ورښت منځنۍ مقدار پيداکوو:   دید الن (7

 

𝑃𝑎𝑣 =
𝐴1𝑃1 , 𝐴2𝑃2, 𝐴3𝑃3 + ⋯ , 𝐴𝑛𝑃𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ + 𝐴𝑛
=

∑ 𝐴 𝑥 𝑃

∑ 𝐴
, …   (1.2) 

 

iii. دورښت ( د مساوي خطونو طريقهIsohytal Method  ) 

کېږي    یي ټ د حوزي د ورښت په نقشه کې يو خط دی چې له مخې یې ټويل هغه ساحې رسه يوځیيزوهیي  يو   

ټل نقشه په يوي حوزه کې د ورښت ډيره دقيقه ويشنه  یي زوهیيکومې چې د ورښت د مساوي قرائت لرونکی وي. د  

 د کانتورونو يا منحنياتو پواسطه راښیي کومي چې د يو شانته ورښت څرګندونه کوي.  
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 (9b.1-  د مساوي  ترسب د خطونو شبکه )شکل. 

 

 ( یې: work procedureد کار ډول ) 

نقشه   (1 لرونکی  خطونو  مساوي  د  څخه  اندازو  ورښتي  شويو  ثبت  د  سټيشنونو  د  سنج  ورښت  بيالبيلو  د 

 ترتيبوو.  

 د پالنو مرت په مرسته پرله پيس مساوي خطونو ترمنځ د مساحتونو اندازه کول.   (2

 د يادو مساحتونو څخه هر يو یې د مساوي خطونو ترمنځ د ورښت د منځنۍ اندازې رسه رضبول.   (3

 رابطي له مخې پيداکوو:   دید ورښت منځنۍ مقدار ورته د الن (4

𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝐴 (

𝑃1 + 𝑃2

2 )

∑ 𝐴
, …       (1.3) 

 ( Run-off)  یا سطحی بهیر آف –رن     16.1

کې د بند د    یيآف د ورښت هغه برخه ده کومه چې د سيند د جريان په مقابل کې په يو ټاکيل ځ  -رن  

آف په يوې ابريزه ساحه کې د اوبو د ژوروايل له مخې روښانه    -جوړولو په نتيجه کې ذخيه کېږي. رن  

يش چې په   یيآف کید  -( رسه اندازه کېږي. همدارنګه رن  mm( او يا هم ) cmکېږي چې دا ژوروايل په ) 

ه هغې صورت کې چې ابريزه  ( رسه وښودل يش خو پ3Mm( او يا هم ميليون مرت مکعب ) 3mمرت مکعب ) 

  آف مونږ ته د ورښت مقدار راښیي.   -ساحه معلومه وي. رن 
𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓(𝑚𝑚) = 𝑅𝑎𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙(𝑚𝑚) − 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠(𝑚𝑚)  

 

 (  Factors Effecting Run-off) متآثره کوي  سطحی بهیر هغه فکتورونه چې  1.16.1

ابريزه ساحه کې   )   سطحی بهیرهغه مهم فکتورونه چې په يوې  ( متآثره  MFDاود اعظمي سيالب مقدار 

   :ډول دی  دیکوي ،په الن 

 (   Precipitation of characteristicsد ورښت ځانګړتیاوې )  (1

 (  Topographyتوپوګرايف )  (2

  

 شکل کې:     9b.1په

 ایزو هایټ.  .1

 دبند موقعېت. .2
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 (  Shape and Size of Catchmentد ابريزي ساحې شکل او اندازه )  (3

 (  Character of Catchment Surfaceد ابريزي ساحې د سطحې خاصيت )  (4

 (  Geological characteristicsجيولوجيکې ځانګړتياوی )  (5

 ( Metrological characteristicsمرتولوجيکې ځانګړتياوی )  (6

 ( Storage characteristicsدذخیرې خواص)  (7

 ( Precipitation of characteristicsد ورښت خواص )  .1

 ورپورې اړه لري.  سطحی بهیردا فکتور يو ډير مهم فکتور دی کوم چې  •

 المل کېږي.   سطحی بهیرزيات ورښت د زيات  •

 د ورښت په مداومت او شدت رسه زياتيږي.   سطحی بهیر •

په ځمکه کې   • به  برخه  زياته  يو  اوبو  د  نو  ووريږي،  ورو ورو  او  ډير کم وي  د ورښت شدت  که چېرې 

 آف کميږي.   -به تبخي يش، چې په دی صورت رسه رن جذب اويا هم 

تر څو د حرارت   • پايت کېږي  تر هغې  ابريزه ساحه کې  په  دا  نو  په څي وي،  د واورې  که چېرې ورښت 

 ورو ورو زيات يش.  سطحی بهیردرجي زياتوايل نه وي کړي. چې د حرارت ددرجي په زياتوايل رسه به 

و لکه تودوخه، ملده بل او نورو پورې هم  رشایطاو نورو اقليمي  همدارنګه د طوفان په لورې    سطحی بهیر •

 اړه لري.  

 (  Topographyتوپوګرايف )  .2

 د سطحو په ښويه والې او زيږوالې پورې اړه لري. سطحی بهیر •

همدارنګه د ساحو د ميالن پورې هم اړه لري. که چیرې د سطحې ميالن ډير وي نو اوبه په    سطحی بهیر •

آف زياتوايل    -به یې د رن    پایلهبيړي رسه تييږي، جذبيدو او تبخييدو ته کمه زمينه مساعدیږي، چې  

 وي.  

زياتوايل    آف  -که چیرې ساحه غرين وي. نو د ورښت شدت به پکې زيات وي ، چې نتيجه به یې د رن   •

 وي.  

کې به    پایلهکه چیرې د ابريزه ساحې لورې د باد په طرف وي نو د ورښت شدت به پکې ډيروي چې په   •

 آف کچه ډيره وي.   -یې د رن 

 ( Shape and Size of Catchment) د ابريزه ساحې شکل او اندازه  .3

 نيو حالتونو پورې اړه لري: دید ابريزه ساحې د الن سطحی بهیر

i.  ( اندازهSize .) 

ii.  ( ډولShape .) 
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iii.  ( د ابريزه ساحې موقعيتLocation of the Catchment  .) 

 صورت رسه د ورښت شدت زيات وي.   ټولېزه په کوچنيو ساحو کې په  •

 ورکړي.   سطحی بهیريوه مجراء اوبه د هغو ساحو څخه راټولوي چې په يف واحد مساحت کې ښه شدید  •

بان •   پایلهاوري چې په    دید ډيري لوي ابريزه ساحې په صورت کې مساويانه ورښت دفعتآ په ټوله ساحه 

داوبوجريان ډيري کمي شاخي د ځانګړي طوفان په وخت کې د اوبو اصيل رسچېنه يا سيند تغذيه   کې

د   په يف واحد مساحت کې  ابريزه ساحو  لويو جريانونو د  د  اساس  په دی  نو  بهیرکوي.  شدت    سطحی 

 لږوي.  

 دوه ډوله ابريزه ساحې شتون لري.   

 

i.  ( پکې ډوله ابريزه ساحهFan Shaped Catchment  ) 

ii.  (بند بند ډنډر لرونکی ابريزه ساحهFern Leaf Catchment ) 

 

•  ( ابريزه ساحه  ډوله  پکې  ابريزه ساحه کې)   ېدپه    (:Fan Shaped Catchmentد  ټويل    aډول  شکل(  

( په تقريبي ډول رسه د يو ډول اندازو لرونکی وي. دارنګه ابريزه ساحې ډير ښه رن Tributariesشاخي ) 

ورکوي، په هغي صورت کې چې اعظمي سيالب د شاخو څخه اصيل جريان ته نژدی په يوه وخت  آف   -

   .کې ورسيږي

•  ( هم  يا  لرونکی شکله(  ډنډر  بند  )بند  بندوکې  په    ددې(  Fern Leaf Catchmentد  ابريزه ساحې  ډول 

بې صورت کې شاخي د ب انټروال کې  لو اوږدوالو درلودونکې دی او د اصيل جريان رسه په يوه منظم  ې ال 

)   یييوځ ابريزه ساحې کې کله چې مقدار  يوه اوږد  Dischargeکېږي. په داسې يوې نرې  ( د وخت په 

 وويشل يش نو د سيالب شدت کميږي.   دیپييود بان

 
 شکل: د ابريزه ساحې د ډول تآثي.  - 10.1

 کې:  شکل - 10.1په

 ابریزه ساحه. 4او, 3,1 .1

 اصيل جریان.  5او  2 .2

 

 

 



   

 
 

27 

 د اوبولو لګولو انجيرني   پېژندنه داوبو لګولو او هايدرولوژۍ         

 

 (  Character of Catchment Surface) د ابريزه ساحې د سطحې خاصيت  .4

 آف د ابريزه ساحې د سطحې د حالت پورې اړه لري.  -رن  •

 د سطحې خاصيتونه دادی:    •

i.  .نم جنه )جبه زاره( سطحه 

ii.  .غي نم جنه )غي جبه زاره( سطحه 

iii.   .طبيعي او زراعتي سطحه 

iv.   .رس خاليص سطحې 

v.   .ځنګيل سطحې 

 

 صورت کې به یې د ورښت جذبيدنه ډيره وي.  دیکه چیرې ځمکه طبيعي نم ونلري نو په  •

سطحی  صورت کې به یې سطحې    ېکه چیرې د يوې ابريزه ساحې زياته ځمکه کرل شوي وي نو په د  •

 لږوي. بهیر

کچه کمه  سطحی بهیرد کوچني طوفان په صورت کې به د نباتاتو پواسطه د پوښل شويو سطحو څخه د    •

 وي.  

 تاثي لري.   دیبانسطحی بهیرد ابريزه ساحې د ميالن )ځوړي( هم د  •

 (  Geological characteristics) جيولوجيکې ځانګړتياوی  .5

ل • يو د هغو مهمو فکتورونو  ابريزه ساحې جيولوجيکې خواص  سطحی  ه جميل څخه دی کوم چې په  د 

 اغيزه لري.   دی بانبهیر

 اغيزه لري دادی:   دیبانسطحی بهیرهغه جيولوجيکې خواص چې په  •

i. .د سطحې د خاورې ډول 

ii.  . د فرعي خاورې ډول 

iii.  .د تيګو ډول 

iv.  . د خاورو څخه د اوبو د تييدين ځانګړتياوی 

که چیرې خاوره قابل نفوذه وي نو نم به یې زيات وي چې په دی صورت رسه به اعظمي جريان کم وي   •

 . سطحی بهیرپه توګه  بېلکي د 

په   • چې  وي  نه  جذبيدنه  ورښت  د  به  رسه  ډول  عميل  په  نو  وي  ډبرېنه  سطحه  چیرې  د    پایلهکه  به  کې 

 زيات وي.  سطحی بهیرسطحې څخه 

ډبرې درزونه ولري • د   مګر که چېرې  به  نو  اوبه جذب کړي  ډبرې  يا هم  به د سطحې    ېاو  صورت رسه 

 لږ وي.   سطحی بهیرڅخه 
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 (  Metrological characteristics)ميرتولوجيکې خواص   .6

 تودخه ، د باد رسعت او رطوبت)ملده بل( د ميرتولوجيکې خواصو له جميل څخه دی.   •

 اغيزه کوي.   دیبانسطحی بهیرچې پورتني ځانګړتياوی په  •

لوي   • يو  د  دا  چې  وي  وهيل  يخ  او  ملده  به  ځمکه  نو  وي  ښکته  درجه  تودوخي  د  چېرې  سطحی  که 

 پورته کول راکوي.  بهیر

 آف کموي.  –و اندازه لوړوي او رن ضایعاتد حرارت لوړه درجه او د باد تيز رسعت د تبخيي   •

د ورښت المل    ( د طوفان د حرکت د لورې )جهت( پورې اړه لري کوم چېPeak flowاعظمي جريان )  •

 ګرځي.  

 (  Storage characteristics) د ذخیرې خواص  .7

 د دوه ډوله ذخیرې شتون لري: 

i.  .مصنوعي ذخیرې لکه بندونه او پرچاوې 

ii.   .طبيعي ذخیرې لکه ډنډونه او جهيلونه 

 ( راکموي.  Peak flowذخیرې تيزجريان )  •

 و کچه پورته کوي.  ضایعاتدغه ذخیرې د تبخيي   •

نو په Tributariesخي ) که چیرې د سيند شا • ( اوبه جهيلونو ته وليږدوي او سيند د جهيل رسه ختم يش 

 سيند کې د سيالب داعظمي مقداراندازه کميږي.  

 په نفوذ پذيره سطحه او الندینۍ طبقه خاورو کې د اوبو ذخيه د اعظمي سيالب مقدار اندازه راکموي.   •

 

 ( Shape of Catchment) د ابريزه ساحې شکل او ډول  17.1

 
a          پکې ډوله ابريزه ساحه )              b             بند بند ډنډر لرونکی ابريزه ساحه .) 

 .شکل: د ابريزه ساحې ډولونه - 1 .11

 

 

 کې:  شکل - 1 .11په

 سیند.  .1

 دره. .2

 سیند یا دره.  .3

 دبند موقعېت.  5او  4 .4
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صورت نييس    ضایعاتت  ياڅخه ز  ورښتڅخه لږ حاصل السته راځي ځکه د  د پکې ډوله ابريزه ساحې   •

دا   )   يومګر  مقدار  سيالب  ټولو شاخو  MFDاعظمي  د  راکوي ځکه  په الس   ) (reaches  يوه په  ( څخه 

 وخت کې داوبومقدارونه يوي برخې ته راغونډيږي.  

و  ضایعاتد بند بند ډنډر لرونکی ابريزه ساحه معموآل د زياتو ميالنونو لرونکی وي چې په دی ترتيب رسه د  •

( پکې لږوي ځکه MFDي، خو د اعظمي سيالب مقدار ) کچه پکې ډيره و سطحی بهیرکچه پکې لږه او د

 ته نه رارسيږي.   یي( څخه پکې په يوه وخت کې مقدارونه يوه ټاکيل ځreachesد ټولو شاخو ) 

 

 (  Vegetation)  نباتات

صورت رسه پکې د اوبو جريان هم ځنډيږي    دی که چیرې ځمکه د نباتاتو پواسطه پوښل شوي وي نو په   •

( لږه  MFDکې به د اعظمي سيالب کچه )   پایلهاو هم پکې جذبيږي، لکه ځنګلونه او داسې نور چې په  

 وي.  

 (  Catchment Good, Bad and Average) ښه، بده او مناسبه ابريزه ساحه 

د ښي ابريزه ساحې په نامه رسه  په الس راځي،    )اوبه ورکول( د هغې ابريزي ساحې څخه چې ډير سياليت •

 يادیږي.  

 ډول دی:  دی( په النCharacteristics of good catchment areaد ښو ابريزه ساحو ځانګړتیاوې) 

i.   .لرونکی به د پکې ډوله ابريزه ساحې وي 

ii.   .د لوړ ورښت په زون کې به داخله وي 

 

 

iii.   .لرنکې به د روښانه خاورې ، لږو نباتاتو او په ابريزه ساحه کې د اوبود ستومانه کولو امکانات موجود وي 

iv.   د هغې ابريزه ساحې څخه چې کمه ګټه په الس راځي د بدی ابريزه ساحې په نامه يادیږي. او هغه ابريزه

ۍ ابريزه ساحې په نامه رسه  ساحه چې هم ورڅخه ډيره ګټه او هم ورڅخه لږه ګټه په الس راځي د منځن

 يادیږي. 

 (  Intercepted Catchment area)قطع شوي ابريزه ساحه 

 .  ) هغه ابريزه ساحه چې له يوې ساحې څخه دوو ذخيو ته اوبه ورکوي (
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 . شکل: قطع شوي ابريزه ساحه - 12.1

 

که چیرې يوه ابريزه ساحه هم د اوبو د ذخيه کولو د پاره يوه پورتني ذخيه او يوه د اوبو د ذخيه کولو   •

 لپاره الندینۍ ذخيه ولري نو داد يوي قطع شوي ابريزه ساحې په نامه رسه يادیږي.  

 

ب • آزاده ده. آزاده  د دا په پام کې ونيول يش چې ابريزه ساحه قطع شويده او که  یيپه عميل محاسباتو کې 

 ( مرسته کوي.  %100ابريزه ساحه د سياليت رسه ) 

 ( Methods of Calculation of Run-off)د محاسبه کولو ميتودونه    دسطحی بهیرد  18.1

سطحی  نيو طريقو رسه کلني ، مياشتني او يا هم ورځني  دیشو چې په الن  یيد يوې ابريزه ساحې څخه کول  •

 محاسبه کړو.   بهیر

 د رضيب په طريقه.    سطحی بهیرد  .1

 د انګليس  د فورمول په طريقه.  .2

 ( د جدولونو او منحنياتو په طريقه.  Bennie’sد )  .3

 ( د جدولونو او منحنياتو د فريض له مخي.  Strange Percentageد )  .4

 

 ( د فورمول په طريقه. Khoslaد )  .5

 

 ( Run-off coefficient) رضيب   سطحی بهیرد  .1

معاديل    دیآف مقدار په مستقيم ډول رسه د الن  -شو چې د رن  یيد رضيب په مرسته کول  سطحی بهیرد   •

 په مرسته محاسبه کړو.  

 د رضيب په مرسته محاسبه کړو.  سطحی بهس شو د  یياو ورښت دواړه کول سطحی بهیر •

  

 کې: شکل - 12.1 په

 اولنې ذخېره. .1

 دویمي ذخیره. .2

ددویمي ذخیرې لپاره قطعه شوې ابریزه   .3

 ساحه. 

 ټولیزي ابریزه ساحي.  2او  1د   .4

 ددویمي ذخیرې لپاره آزاده ابریزه ساحه. .5
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𝑅 = 𝐾 . 𝑃 , 𝑐𝑚  

 چېرته چې: 

R  سطحی بهیرـ ( دی پهcm  . ) 

K  رضيب دی . سطحی بهیرـ د  

P  ( ـ ورښت دی پهcm . ) 

 دا طريقه یواځې د کوچنيو اوبد کنرتولوونکوپروژو د پاره کارول کیږي.   •

 

                 رضيب. سطحی بهیرجدول: د بيال ببيلو ساحو د پاره د  -             2.1

مقدار  Kد   ګڼه ( Areaساحه )  

 

0.3 

0.5 

 کليوايل هستوګنځي. 

 ل کورونهېال بېب   •

 دپارمتانونه باغ لرونکی      •

1 

 2 صنعتي او تجاريت ساحې 0.9

 3 ځنګيل ساحې 0.05-0.4

 4 پارکونه او د فارم ځمکه  0.05-0.3

ټي الرې ېقي او کانکر 0.85  5 

 

 ( Inglis formula) د انګليس فارمول  .2

 (C.D Ingle’sرن د  څخه  ساحې  ابريزه  يوې  د  مخې  له  مشاهداتو  د  کې  لودیځ  په  مهاراشرتا  د  د    -(  آف 

 پيداکولولپاره يو فورمول هم د غرنيو ساحو او هم د غيغرنيو ساحو د پاره پيداکړ.  
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a)  (د غرنيو ساحو د پارهfor Ghat area  :) 

𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓(𝑐𝑚) = (0.85𝑃 − 30.480) 
 چېرته چې: 

P  کچه ده چې ) ـ د ورښت𝑃 ≫ 200 𝑐𝑚  .رسه ) 

b) د غري غرنيو ساحو د پاره  (for non-ghat area  :) 

𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓(𝑐𝑚) =
𝑃(𝑃 − 17.74)

254
 

 چېرته چې: 

P  ( 200ـ ورښت دی دcm ( څخه کم ، يا )𝑃 < 200 𝑐𝑚𝑠 ) 

 ( Bennie’s Percentage Table and Curve) د بينې د فيصدی جدول او منحني  .3

خپيل مشاهدايت څيړنې تررسه کړي او ځينې    دی الکسانډر بينې د مرکزي هند په دوو سيندونو بان ښاغلې   •

فيصدی ګانې یې ورڅخه په الس راوړي چې له مخې یې مياشتني ورښت د مونسون په موده کې )د جون  

 څخه تر اکتوبره( پورې اړيکې پيدا کړي.  

 نې هڅي وي.  لومړیدا په هند کې   •

 دغه فيصدی ګاين بيا د ښاغيل ګاريټ له لورې تعدیيل شوي.   •

د منځته راتګ المل  سطحی بهیرپه الندینۍ منحني کې مونسونې ورښت د ورښت په فيصدی کې چې د   •

 ګرځي ، ښودل کېږي.  

 

 جدول: د بينې مونسونې دمنحني د فيصدی جدول )د کاريټ پواسطه تعدیل شوي جدول(   - 3.1   
ڼه

 ګ

ښت مونسوين ور   

(, (cm (P) 

 

د مونسوين دمنحني  

 فيصدی 

 )٪( 

ڼه
 ګ

مونسوين  

 ورښت

(, (cm (P) 

 

د مونسوين دمنحني  

 فيصدی 

 )٪( 

1 25 7.0 10 70 25.0 

2 30 9.0 11 75 27.0 

3 35 11.0 12 80 29.0 

4 40 13.0 13 85 31.0 
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5 45 15.0 14 90 33.0 

6 50 17.0 15 95 35.0 

7 55 19.0 16 100 37.0 

8 60 21.0 17 102.5 37.9 

9 65 23.0 18 105.0 38.7 

 

 

 
 . منحني سطحی بهیر شکل: د بيني مونسوين ورښت ـ  - 13.1

 

 سټرينج د فيصدی جدولونه او منحنيات  د  (4

                                                                                             (Stranges Percentage Tables and Curves )  

•  (Mr.W.L.Strange مونسوين په  ورښت  مونسوين  یې  مخې  له  چې  کړه  تررسه  کړنه  فيصدیو  دداسې   )

 يش.    یيتبدیليد دیحد بان )اوبه ورکولو( سياليت 

 

 تررسه کړي.   دیهغې خپيل څيړين د ممبي په مرکز کې په ابريزه ساحو بان •

  دیبانسطحی بهیرهغې داسې کړنه تررسه کړه چې له مخې یې د فيصدی له اثره ورځني ورښت په ورځني   •

 يش.    یيبدليد

 

 کې: شکل - 13.1په

دبینې دفیصدي جدول دهغې ورښت  .1

 دپاره چې دسطحې بهیر المل ګرځي.

 (. cmټولیزه مونسونې ورښت )  .2
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د •

  (Bennie’s .د جدولونو په پرتله دا څيړين ډيري مهمې دی ) 

ښو   • د  کې(  سيمو  شويو  پوښل  په  ډول  په  مثال  )د  حد ورکوي  سياليت  لوړد  ډير  چې  ابريزه ساحې  هغه 

ساحو په څي مشخص شوي دی او هغه ابريزه ساحې چې ښه  د سياليت حد ورنکړي د بدی ابريزه  ابريزه  

 .  دیساحې په نامه رسه ښودل شوي 

 منځنۍ نوعه یې د منځنۍ ابريزه څخه عبارت ده.   •

فيصدی ګاين او د ورښت بيال  سطحی بهیرجدول کې د بيال بيلو ابريزه ساحو د پاره بيال بيل د    دیپه الن •

 دارونه ښودل شويدی.  بيل مق

 چې دغه مقدارونه د منحني ګانو په ډول هم رسم شويدی.   •

 جدول:   - 4.1

سطحی دابريزه ساحې د پاره د 

فيصدی بهیر  

مونسونې   

 ورښت

سطحی دابريزه ساحې د پاره د 

فيصدی بهیر  
 مونسونې  ورښت

 cm ښه  منځنۍ خراب  cm ښه  منځنۍ خراب 

20.4 30.6 40.9 107 2.1 3.2 4.3 25.0 

21.0 31.5 42.0 110.0 3.1 4.6 4.6 30.0 

21.5 32.3 43.1 112.5 4.1 6.2 8.3 35.0 

22.1 33.2 44.3 115.0 5.2 7.8 10.5 40.0 

23.2 34.0 45.4 117.5 6.4 9.6 12.8 45.0 

23.8 34.8 46.5 120.0 7.5 11.3 15.0 50.0 

23.8 35.7 47.6 122.5 8.6 12.9 17.3 55.0 

24.4 36.6 48.8 125.0 9.7 14.6 18.5 60.0 

24.9 37.4 49.9 127.5 10.9 16.3 21.8 65.0 

25.5 38.2 51.0 130.0 12.0 18.0 24.0 70.0 
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26.0 39.0 52.0 132.5 13.1 19.7 26.3 75.0 

26.6 39.9 53.3 135.0 14.2 21.3 28.5 80.0 

27.2 40.8 54.4 137.5 15.4 23.1 30.8 85.0 

7.7 41.6 55.5 140.0 16.5 24.7 33.0 90.0 

28.3 42.4 56.6 142.5 17.6 26.4 35.3 95.0 

28.9 43.3 57.8 145.5 18.7 28.1 37.5 100.0 

29.4 44.1 58.9 147.5 19.3 28.9 38.5 102.0 

30.0 45.0 60.0 150.0 19.9 29.8 39.5 105.0 

 

 
 شکل: د سټرينج د مونسوين ورښت ـ رن آف منخنيات.  -14.1

  

 کې: شکل -14.1په

ورښت دبینې دفیصدي جدول دهغې  .1

 دپاره چې دسطحې بهیر المل ګرځي.

 (. cmټولیزه مونسونې ورښت )  .2

 دسټرینج ښه ابریزه ساحه. .3

 دسټرینج منځنې ابریزه ساحه.  .4

 دسټرینج بده ابریزه ساحه.  .5
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 ( Khosla formula) د خوسال فورمول  (5

𝑅 = 𝑃 −
𝑇 − 32

3.74
,                 

 چېرته چې: 

R  سطحی بهیرـ ( پهcm  ) 

P  ( ـ ورښت پهcm  ) 

Τ ( 0ـ د ټويل ابريزه ساحې منځنۍ تودخه ده پهF ). 

 (  Yield)یااوبه ورکول سياليت  19.1

( کې د يوه کال په موده کې په الس  out-letد اوبو هغه مقدار چې د يوې ابريزه ساحې په خروجي برخه )  •

د   يادیږي.رايش،  نامه  په  )  سياليت  په  په حجم رسه  یې  اندازه  يوي  3Mmچې  د  ( ښودل کېږي، سياليت 

 ډول اندازه يش.   دیيش چې په الن  یيذخیرې د اوبو د ظرفيت څخه عبارت دی. سياليت کید

i.   .د سيند د اندازه ګيي څخه 

ii.   .د ورښت د تحليل څخه 

ظرفيت د سياليت پورې اړه لري. همدارنګه سياليت د سياليت محاسبه کول مهم دی ځکه د يوې ذخیرې   •

 يش چې د ورښت د تحليل څخه هم محاسبه يش.   یي کید

يو ځانګړي   • په  ، ځکه داد مشاهداتو په اساس  اټکليز قيمتونه راکوي  تجربوي فورمول یواځې د سياليت 

. او د بله  رشایط چوکاټ کې په خاصو   ولري نو    ایطرش که چیرې ساحه يو ډول  اړخهو کې تررسه کېږي 

 به په ټوله کې صحيح نه وي.  کارولفورمول  ددې

اغيزه لري رسه نه يش يو    دیبانسطحی بهیرټول هغه فکتورونه چې په    دیرسبيه پر دی، په يو فورمول بان •

 .  یيکید

دیپارمتنت کې دا معموله ده چې يوه پروژه دی په تجربوي فورمول رسه پالن  په يوه  اوبو لګولو  دځکه نو،   •

کړل يش، د    پیل کړي، کله چې تصميم پردی راغي چې پروژه دی جوړه يش نو د سيند اندازه کول دی  

ترمنځ دی اړيکه رامنځته کړل يش. او د پالنونو د موخو په منظور دی ورته سياليت  سطحی بهیرورښت او  

 کې سم فرضيږي.  پیلتصدیق کړل يش. کله نا کله دا قيمت په صحيح وايل 

  ( Dependable Yield from Catchment) د ابريزه ساحې څخه اړوند سياليت  20.1

اړونده سياليت د ډاډ وړ سياليت څخه عبارت دی، او دا د اوبو هغه مقدار دی چې د ورښت په دوران کې   •

 په يو شمي مشخصو کلونو کې د يوي ابريزه ساحې څخه په الس راغيل وي.  

په   • ابريزه ساحې څخه اړونده سياليت ترالسه کول  له مخې    ټولېزهد يوي  صورت رسه د اړوندی فيصدی 

   ینيمهاراشرتآ کې دا دود دی کله چې کوچني ذخیرې او يا هم منځنۍ ذخیرې ډيز قبليږي، په
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( په پام کې نيول  P=75%( او د لويو ذخيو د پاره ورښت کچه ورته ) P=60%کېږي نو ورښت کچه ورته )  •

 کېږي.  

 (  Maximum Flood Discharge or MFD) د سيالب اعظمي مقدار    1 .21

کېږي.     رامنځته  کې  وخت  په  موسم  سياليب  د  کې  سيند  په  چې  دی  مقدار  هغه  مقدار  اعظمي  سيالب    ددې د 

 د پاره ډير اړين دی.د يوي ذخیرې دخوندیتوب  یني( د ډيزspillwayمحاسبه کول په دقيقه توګه د يوې پرچاوې ) 

 مقدار د د قيقي محاسبي پورې اړه لري.    ددې

 

 (  Method of Computing MFD)د اعظمي سيالب د محاسبه کولو طریقې   1.21.1

 .د سيالب د مقدار د فورمول له مخي  (1

 ( Dickens formulaډيکنز فورمول )  (2

 ( Ryves formulaريويز فورمول )  (3

 ( Ingle’s formulaانګلس فورمول )  (4

 ( Nawab Jang Bahadur formulaنواب جانګ بهاډور فورمول )  (5

 ( Fanning’s formulaفورمول ) فاننګز  (6

 ( Flood Discharge Formula) د سيالب د مقدار فورمول  (1

𝑄 = 𝐶𝑑 . 𝐴𝑛, 
په پورته فورمول کې:    

Q  ( ـ د سيالب مقدار دیsec/3m  ) 

A  ( 2ـ د ابريزه ساحې مساحت دیkm  ) 

n  ـ د سيالب انډکس دی. 

c.ـ د سيالب رضيب دی d  . 

 (c  ) ( اوn  )  1بيلو فکتورونو پورې اړه لري، لکه ) دواړه د بيال ( ( د ابريزه ساحې  2( د ابريزه ساحې ډول او اندازې 

 ( ) 3موقعيت  توپوګرايف  ابريزه ساحې  د   )4 ( د ورښت شدت   )5 ( مداومت  ټوله  6( د ورښت  په  ويشنه  د طوفان   )

   .ابريزه ساحه کې

  ( Dickens formula) د ډيکنز فورمول  (2

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4, 

فورمول کې:په پورته   

  

Q  ( ـ مقدار دی پهsec/3m  ) 

A  ( 2ـ د ابريزه ساحې مساحت پهkm ). 
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c ـ ثابت دی .  

ثابت د پاره :   ( cد )     

 

 (Ryves formula) د ريويز فورمول  (3

 دا فورمول زيات د مدراس )چېنايئ( د ابريزه ساحو لپاره داستعامل وړدی.  

 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
2
3, 

 په پورته فورمول کې: 

Q  په ـ مقدار دی (sec/3m  ) 

A  ( 2ـ د ابريزه ساحې مساحت دیkm  ) 

c   .ـ ثابت دی  

 ( ثابت د پاره:  Cد ) 

C  د ابريزه  موقيعت 

 ( کې ساحېkm 24د سيند يا بحر د غاړي ) 6.75

 ( کې ساحې km 161-24د سيند يا بحر د غاړي څخه  ) 8.45

 غونډيو او تپو رسه محدودی ساحې 10.1

 

  

 

 قيمت(c د )
 ساحه

 د هند شاميل زون لپاره  11.4

 د هند مرکزي زون لپاره  13.9-19.5

 د غريب هندد زون لپاره  22.5-25
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 ( Ingle’s formula) انګلس فورمول  (4

 .وړ دی   کارولودا فورمول د ممبئ د مرکزي ابريزه ساحو د پاره د 

 

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.4
, 

 چېرته چې: 

Q  ـ د جريان مقدار دی په (sec/3m  ) 

A  ( 2ـ د ابريزه ساحې مساحت دیkm  ) 

 (  Nawab Jang Bahadur formula) نواب جانګ بهادور فورمول  (4

 دا فورمول د پخواين حيدر آباد د مرکزي ابريزه ساحو د پاره د استعامل وړ دی.  

𝑄 = 𝐶 . 𝐴(0.993−
1
4 

𝐿𝑜𝑔 𝐴), 
 

 چېرته چې: 

 

Q  ( ـ د جريان مقدار دی پهsec/3m . ) 

A   ـ ( 2د ابريزه ساحې مساحتkm. ) 

C  ( پورې منل کېږي. 60-84ـ ثابت دی ) 

 ( Fanning’s formula) فاننګز فورمول  (5

ې ابريزه ساحو د پاره د استعامل وړ دی.  یيدا فارمول د امريک  

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
5
6    ,                 𝐶 = 2.56   

 

 (  River Gauging) د سيند اندازه ګريي 

د مقدار اندازه کول دی. د سيند د اندازه ګيي په    بهیرد سيند اندازه ګيي څخه موخه په سيند کې داوبو   •

د   دا مقطع د سيالب  بيا  او  اندازه کېږي.  له مخي  د سيند  د عرض مقطع مساحت د رسوې  سټيشن کې 

 ( پواسطه پيدا کېږي.  current meterپورې رسميږي او د جريان د رسعت اندازه ورته د )  سطحه

𝑄مقدار یې د )             = 𝐴 . 𝑉  .رابطې له مخې په الس راځي ) 

نارمل   • د  وروسته  بيا  چې  تررسګوکېږي.  لږي  پکې  نښي  لوړي  سيالب  د  اما  دی  ميتود  دقيق  ټولو  تر  دا 

 حقيقي اندازه ګيي د پاره ساحه ټاکل کېږي.  
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ه • د  ميتودونه  اونوي  ) یي عرصي  تحليل  ميتود) Hydrograph analysisدروګراف  ريشنل   ،  )Rational 

Method (ستاتيکې ميتود،)Statistics Method ( او د سيالب دنښو ميتود )Flood routing Method )

 اوداسې نور هم د اعظمي سيالب د اندازې د محاسبه کولو د پاره کارول کیږي. 

 

 ( Soled Examples) حل شوي مثالونه  

د الن  - 1.1 اندازې  د ورښت  په سټيشنونو کې  ابريزه ساحې  او معلومي  يوې مشخيص  د  جدول مطابق    دیمثال: 

 ورکړل شوي دی، تاسې په اړونده ابريزه ساحه کې دورښت منځنۍ اندازه پيداکړئ: 

 5 4 3 2 1 سټيشن منب 

 1100 1600 1450 1600 1480 (mmورښت )

 

 رابطې له مخې السته راوړو: دی( دالنavPحل: دورښت منځنۍ اندازه ) 

𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝑃

𝑛
=

𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃4 + 𝑃5

𝑛
=

1100 + 1450 + 1600 + 1480

5
=

7130

5
= 1426𝑚𝑚 

 . جدول په پام کې نيولو رسه د تيزين پوليګون په طريقه د ورښت منځنۍ کچه پيداکړئ دیمثال: دالن  - 2.1

دورښت د انذازه ګيي 

 سټيشن 

د تيزين د پوليګون مساحت  

(2km( ، )A) 
 A x P ( mm(،)Pورښت )

1 2 3 4 

A 45 30.8 1386 

B 38 34.6 1315 

C 30 32.6 978 

D 40 24.6 984 

∑ مجموعه  𝐴 = 153 𝑘𝑚2 - ∑ 𝐴 𝑥 𝑃 = 4663 

 حل: لرو چې: 
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𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝐴 𝑥 𝑃

∑ 𝐴
=

4663

153
= 30.5𝑚𝑚 

 

 . ټل په طريقه د ورښت منځنۍ کچه پيداکړئیيزو هیيجدول په پام کې نيولو رسه د   دیمثال: دالن  - 3.1

 دترسب مساوي خطونه 
خطونو دترسب د مساوي 

 ( 2km(، )Aترمنځ مساحتونه )

 منځنۍ ورښت

1

2
(𝑃1 + 𝑃2) 

( کاملونو د  3( او )2د )

 رضب څخه:

1 2 3 4 

9-10 22 9.5 209 

10-11 80 10.5 480 

11-12 105 11.5 1208 

12-13 98 12.5 1225 

13-14 78 13.5 1053 

14-15 16 14.5 232 

 7467 - 399 مجموعه

 

 حل: لرو چې: 

 

𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝐴 (

𝑃1 + 𝑃2

2 )

∑ 𝐴
=

7467

399
= 11.94𝑚𝑚 

(  %50ډ په پام کې نيولو رسه تاسې د هغې اړونده ورښت اندازه چې د ) کلنۍ ورښت د ريکار   دی مثال: دالن  -  4.1

سياليت  پاره  د  ابريزه ساحې  د  او همدارنګه  پيداکړئ   ، ولري  والې  اوبه ورکول  رسه ورته  په yield)   یا  پيداکړئ   )

 . ( ويkm 2750ابريزه ساحې مساحت ) داسې حال کې چې د 

 149 120 115 145 148 99 122 128 (cmورښت )

 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 کال
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 دجدول دوام... 

 149 136 110 160 165 200 152 170 (cmورښت )

 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 کال

 177 162 192 205 199 203 206 188 (cmورښت )

 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 کال

 155 178 204 182 180 210 196 190 (cmورښت )

 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 کال

 173 185 187 (cmورښت )
  

 1984 1983 1982 کال

 ښکته خواته ترتيبوو،يعنې: حل: دورښت اندازې د کلونو په پام کې نيولو رسه د پورته څخه و 

 ګڼه پرالپيس 
ورښت  

(cm ) 
 ګڼه پرالپيس  کال

ورښت  

(cm ) 
 ګڼه پرالپيس  کال

ورښت  

(cm ) 
 کال

1 210 1979 13 185 1983 25 149 1958 

2 206 1972 14 182 1977 26 148 1954 

3 205 1967 15 180 1978 27 154 1953 

4 204 1976 16 178 1975 28 136 1959 

5 203 1971 17 177 1966 29 128 1957 

6 200 1963 18 173 1982 30 122 1956 

7 199 1970 19 170 1965 31 120 1951 

8 196 1980 20 165 1962 32 115 1952 
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 دجدول دوام... 

9 192 1968 21 162 1967 33 110 1960 

10 190 1981 22 160 1961 34 100 1950 

11 188 1973 23 155 1974 35 99 1955 

12 187 1984 24 152 1964  

 

 ( ورښت دارنګه په الس راځي:%50په پرالپيس شامرو کې اړوند ) 

= 35 𝑥 
50

100
= 17.5 

 ( پرالپيس شامرو نه منځنۍ ورښت دارنګه السته راځي: 18( او ) 17دمثال په ډول د ) 

𝑃 =
177 + 173

2
=

350

2
= 175𝑐𝑚 

 حاسبه کوو،څرنګه چې : یا اوبه ورکوملد ورښت د منځنۍ اندازې د پيداکولو څخه وروسته  سياليت  
𝑃 < 200𝑐𝑚 

 د پيداکولولپاره کاروو:سطحی بهیر( فورمول د Ingle’sنو د همواره ابريزه ساحو د پاره د ) 

𝑅 =
𝑃(𝑃 − 17.74)

254
=

175(175 − 17.74)

254
= 108.348 𝑐𝑚 

 ګه محاسبه کوو: ( ورته دارنyieldسياليت ) 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝐶 . 𝐴 𝑥 𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑀𝑚3) = 𝐴(𝑚2)𝑥 𝑟𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 (𝑚) , … . . (𝑖)  

= 750 𝑥106𝑥 
108.348

100
= 81261 𝑥104𝑚3 =

81261 𝑥104

106
= 812.61𝑀𝑚3 

 او يا هم: 

 راوړو: ( رسه دارنګه په الس yield in Ha-mمرت )  -په هکتاریا اوبه ورکولسياليت 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝐻𝑎 − 𝑚) = 𝐶. 𝐴(𝑘𝑚2)𝑥 𝑅 (𝑐𝑚)  
= 750 𝑥 108.348 = 81.261 𝐻𝑎 − 𝑚 

 يادونه: 

 

( رسه بدل يش او بيا په  m( او ) 2mکه چیرې د ابريزه ساحې مساحت او ورښت دواړه په ترتيب رسه په )  .1

 رايش. ( رسه په الس 3Mmبه په ) یا اوبه ورکول وويشل يش نو سياليت  دی( بان610) 

اوبه ورکولکه چیرې سياليت   .2 )   –په هکتار  یا  په  Ha- mمرت  نو  ابريزه    دی( رسه وغوښتل يش  ترتيب رسه 

 ( رسه ښودل کېږي،يعنې: cm( او ورښت په ) 2kmساحه په ) 
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𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑(ℎ𝑎 − 𝑚) = 𝐶. 𝐴(𝑘𝑚2)𝑥 𝑃(𝑐𝑚), … (𝑖𝑖) 

 

(  km 220جملې څخه )   دی ( دی او له  km 2120مثال: د اوبو يوه ذخيه چې د ابريزه ساحې مساحت یې )   -  5.1

آف یې د بد کلنۍ    –( دی،بد منځنۍ رن  cm80ابريزه ساحه ورپورې اړه نلري،دابريزه ساحې کلنۍ منځنۍ ورښت ) 

آف په ذخيه کې شتون   –( رن %20ذخیرې د پاره د قطع شوي ابريزه ساحې څخه )  ددې( دی،%20ورښتې کال ) 

 . اندازه محاسبه کړئ بو ورکولو یا او  نلري،تاسې یې د سياليت 

 حل:   

 د ابريزه ساحې مجموعي مساحت: •

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶 . 𝐴 = 120 𝑘𝑚2, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑 𝐶 . 𝐴 = 100𝑘𝑚2, 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶, 𝐴 = 20𝑘𝑚2 

 کلنۍ ورښت یې:  •
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 = 80 𝑐𝑚, 𝑏𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 = 80% 𝑜𝑓 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 

 

 پس بد کلنۍ ورښت یې: 

𝐵𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 =
(80 𝑥 80)

100
= 64 𝑐𝑚 

 د غي اړه لرونکې ابريزه ساحې څخه:  سطحی بهیر •

𝑅 =
(20 𝑥64)

100
= 12.80 𝑐𝑚 

 :  سطحی بهیرد قطع شوي ابريزه ساحې څخه 

𝑅 =
(20 𝑥12.80)

100
= 2.56 𝑐𝑚 

 سياليت یې د غي اړه لرونکې ابريزه ساحې څخه:  •

 
= 20 𝑥 12.80 = 256.00 𝐻𝑎 − 𝑚 

 

 دقطع شوي ابريزه ساحې څخه د سياليت مجموعي اندازه عبارت ده له:  
= 100 𝑥 2.56 = 256. 𝐻𝑎 − 𝑚 

 پس د سياليت مجموعي اندازه:

= 256 + 256 = 512.00 𝐻𝑎 − 𝑚 
 

) یيمثال: په مهاراشرتا    -  6.1 ابريزه ساحه چې  ( مساحت لري،تاسې یې د سيالب داعظمي  km 2300الت کې يوه 

 . محاسبه کړئمقدار اندازه 
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 حل:

 

 ( د فورمول له مخې: Ingle’sد )  •

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

123 𝑥 300

√300 + 10.24
= 2094.96

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 

 ( د فورمول له مخې: Ingle’sد )  •

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4 = 30 𝑥 (300)

3
4 = 2162.53

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 ترتيب رسه د پورته دواړو فورمولونو له مخې لوړترين قيمت د اعظمي سيالب د مقدار د پاره را اخلوو،يعنې:  ېدپه 

𝑀𝐹𝐷 = 2162.53
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 

 آف د رضيب له مخې   –محاسبه کول د رن   سطحی بهیرد 

 (The Calculation of run-off by run-off Coefficient ) 

 مقدار په تخمينې ډول رسه محاسبه کړو: سطحی بهیرشو د یيمعادلې له مخې کول دیدالن •

 
𝑅 = 𝐾 . 𝑃, 

 چېرته چې: 

R  دی.  سطحی بهیرـ 

P  .ـ ورښت دی 

 K .ـ ثابت دی چې د اوبو د ساحو پورې اړه لري 

  یني پروژو د ډيزدا فورمول په تکراري ډول رسه د طوفاين اوبو د زابرونو ،د کوچنيو کنرتولوونکو اوبو د   •

نفو  ه ساحه کې د  ذکول د پاره کارول کیږي،په خاصه توګه د هغو ښارې سيمو د پاره چېرته چې د اوبو 

 اوبو فيصدی لږه پورته وي. 

آف او د لويو طوفانونود تحليل څخه پکې رصف    –دمحاسبې په دی ډول طريقه کې په کليوالو سيمو کې د رن  

 نظر کېږي. 
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 قيمتونه ښودل شوي دی:  درضيب بيال بيل( Kد ) جدول  - 5.1

 اندازه Kد  دابريزه ساحې ډول ګڼه

1 
غټ سورې لرونکې تيګي،ښارې پياده الرې چې قي يا کانکريټ شوي وي،صنعتي او تجارتې 

 ساحې
0.9 

 0.8 هغه تيکې چې د غټو سوريو لرونکې وي اودغه سورې یې د نباتاتو څخه ډک وي 2

 0.7 همواره شوي وي هغه ځمکه چې  3

 0.6 شخه او سخته خټينه خاوره  4

 0.5 خټينه خاوره ،روښانه پوښل شوي  5

 0.4 خاوره  هنرمه او روښانه کرنیز  6

 0.3 نرمه پراخه کرنیزو ،ښارې اوسيدونکې سيمي کومي چې انفرادی کورونه لري 7

 0.2 شګلنه خاوره چې روښانه شکل لري 8

 0.1 توږل شوي ويشګلنه خاوره چې ښه  9

 

 . په پام کې نيولو رسه د تيزين پوليګون په طريقه د ورښت منځنۍ اندازه پيدا کړئ ارقامو دی مثال: دالن -  7.1

 (mmورښت ) (2kmد تيزين د پوليګون مساحت ) داندازه ګيي د سټيشن حوزي 

A 10 1200 

B 30 830 

C 25 1052 
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 حل:

اندازه ګيي د سټيشن  د

 حوزي 
 A x P (mmورښت ) (2kmد تيزين د پوليګون مساحت )

A 10 1200 12000 

B 30 830 24900 

 

 دجدول دوام... 

C 25 1052  

- 265 km 3082 63200 

 

𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝐴 𝑥 𝑃

∑ 𝐴
, 𝑚 

 

=
63200

65
= 972.30 , 𝑚 

 

ده ،مساحتونه یې په ترتيب  مثال: يوه د اوبو نفوذ لرونکی سيمه چې د تيزين پوليکون له مخې مشاهده شوي    -  8.1

( ،  cm105  ( ، )cm122( او ورښتونه یې په ترتيب رسه ) km ( ، )226.50 km ( ، )219.50 km ( ، )22 km 213.75رسه ) 

 (cm149 ( او )cm154دی،تاسې ددغې سيمي د ورښت منځنۍ اندازه محاسبه کړئ ) . 

اندازه ګيي د سټيشن  د

 حوزي 
 A x P (mmورښت ) (2kmد تيزين د پوليګون مساحت )

A 13.75 105 1443.75 

B 26.50 122 3233 

C 19.5 149 2905.5 

D 2 254 308 

- 59.75 530 7890.25 
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𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝐴 𝑥 𝑃

∑ 𝐴
, 𝑚 

 

=
7890.25

59.75
= 132.05 , 𝑚 

 

  ( km 2245مثال: دمهاراشرتا په لويدیځي برخه کې د يوې ابريزه ساحې د پاره چې د ذخیرې مساحت یې )   -  9.1 

 . ( مقدار پيدا کړئMFDاټکل شوي دی،تاسې یې د انګلس د فورمول له مخې د اعظمي سيالب ) 

 حل:  

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

123 𝑥 245

√245 + 10.24
= 1886.24

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
, 

( دی، تاسې یې د  10.4( او ) 125( ،ثابت عددونه یې ) km 2245مثال: دیوې ابريزه ساحې چې مساحت یې )  - 10.1 

 . ( مقدار پيدا کړئMFDفورمول له مخې د اعظمي سيالب ) انګلس د 

 

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

125 𝑥 1282

√1282 + 10.24
=

160250

35.95
= 4457.58

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
, 

 

( دی، تاسې یې  10.4( او ) 123( ،ثابت عددونه یې ) km 28250مثال: دیوې ابريزه ساحې چې مساحت یې )     -11.1

 . ( مقدار پيدا کړئMFDسيالب ) د انګلس د فورمول له مخې د اعظمي 

 حل:

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

123 𝑥 8250

√8250 + 10.24
=

1014750

90.89
= 11164.99 ≈ 11165

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
, 

( مقدار دډيکنز د فورمول له مخې د پيدا کړئ په  MFDمثال: دیوې ابريزه ساحې لپاره د اعظمي سيالب )   -  12.1

( منل  28)   دنوموړی سیمي لپاره ( وي ، دډيکنزرضيب   2km1500داسې حال کې چې د ابريزه ساحې مساحت یې ) 

 . شوي دی 

 حل:

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4    , = 28 (1500

3
4) = 6748.79

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

( ساحه ورپورې  km 260( دی او له دی څخه ) km 2200مثال: يوه ذخيه چې د ابريزه ساحې مساحت یې )   -  13.1

( د منځنۍ  %60) سطحی بهیر( دی،په بد کال کې یې منځنۍ  cm150اړه نلري،د ابريزه ساحې کلنۍ منځنۍ ورښت ) 

ابريزه ساحې   قطع شوي  د  او  کال  بهیربد ورښتي  ذ  سطحی  په  ) کوم چې  موجود دی  د حقيقي  %25خيه کې   )

 . دی،تاسې په ذخيه کې د موجوده اوبو مجموعي اندازه پيداکړئ سطحی بهیر

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 200𝑘𝑚2 ,   𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 60𝑘𝑚2 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶. 𝐴 = 60𝑘𝑚2 ,   𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 = 150𝑐𝑚 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶. 𝐴 = 60𝑘𝑚2 ,   𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 = 150𝑐𝑚  
 دبد کال ورښت دارنګه پيداکوو:
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𝐵𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 =
(80 𝑥 150)

100
= 120𝑐𝑚  

 

 

 آف دارنګه پيداکوو:  –دمستقيل او قطع شوي ابريزه ساحې لپاره رن  

𝑅(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶.𝐴) =
18 𝑥 120

100
= 21.6𝑐𝑚 

𝑅(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑 𝐶.𝐴) =
25

100
𝑥 21.6 = 5.4𝑐𝑚 

 

دارنګه پيداکوو: دمستقيل او قطع شوي ابريزه ساحې لپاره سياليت   
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶. 𝐴 = 60 𝑥 21.6 = 1296 𝐻𝑎 − 𝑚. 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑 𝐶. 𝐴 = 140𝑥 5.4 = 756 𝐻𝑎 − 𝑚 
 

دارنګه پيداکوو:  یا اوبه ورکول يي  پس مجموعي سياليت  

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = 1296 +  756 = 2052 𝐻𝑎 − 𝑚 

جدول    دیمثال: د يوې ابريزه ساحې د پاسه د کلني ورښت د ترسب مساوي خطونه رسم شويدی. په الن  -  14.1

مساوي   د  د  ورښت  کې  کلنۍ ورښت  د  پاسه  د  ابريزه ساحې  د  تاسې  شويدی،  ښودل  مساحتونه  برخو  د  خطونو 

   .منځنۍ کچې ژوروايل پيدا کړئ

 (2kmمساحت ) (cmد ترسب مساوي خطونه )

75- 85 580 

85-95 2960 

95-105 2850 

105-115 1000 

115-135 610 

135-155 160 
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 حل:  

د ترسب د مساوي خطونو  

 اندازې 
 ( Pد منځنۍ ورښت )

د ترسب د مساوي خطونو  

 ( Aترمنځ مساحت )
A x P 

75-85 80 580 46400 

85-95 90 2960 266400 

95-105 100 2850 285000 

105-115 110 1000 1110000 

115-135 125 610 76250 

135-155 145 160 23200 

∑ - مجموعه  𝐴 = 8160 ∑ 𝐴𝑛 . 𝑃𝑛 = 807250 

 

𝑃 =
∑ 𝐴𝑛 . 𝑃𝑛

∑ 𝐴
=

807250

8160
= 98.9277𝑐𝑚  

 ډول رسه ورکړل شويده.   دیمثال: د ابريزه ساحې د پاسه د ورښت دیټا په الن -15.1

 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 کال

 1100 950 1400 1250 1175 1325 1410 1275 1390 1305 (mmورښت )

 

 km 250د ابريزه ساحې اندازه = 

 0.6رضيب = سطحی بهیرد 

   .( پيداکړئYieldاعتامد وړ ابريزه ساحې د پاره سياليت ) ( %60تاسې د ) 

 

 حل: ورښت د پورته څخه وښکته په ترتيب رسه تنظيموو:  
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 1972 1971 1975 1974 1978 1980 1976 1979 1973 1977 کال

ورښت 

(mm) 
1410 1400 1390 1325 1305 1275 1150 1175 1100 950 

 

 ( اړوند ورښت په الس راځي:  %60د مسلسلو شامرو څخه ) 

= 10  𝑥 
60

100
= 6 

 څخه ورښت:   ارقامود شپږمي 
6𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑃 = 1275 𝑚𝑚 

 رن آف:  

𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 = 0.6 𝑥 1275 10−3 , 𝑚 
 سياليت: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝐶 . 𝐴 𝑥 𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 
= 50 . 106 𝑥 (1275 . 10−3) = 38.25 𝑥 10−3 = 38.25𝑀 𝑚3 

د    -  16.1 ) مثال:  مقدار  اعظمي  سيالب  د  پاره  د  سيمي  يوې  د  مهاراشرتا  د  MFDمرکزي  ډيکنز  او  انګلس  د   )

 900فورمولونو له مخي محاسبه کړئ، په داسې حـــال کې چې د يو شمي ابريزه ساحو چې ټوليز مساحت يئ ) 
2km او )C=30)  (دی.   

 حل:  

i.   :د انګلس د فورمول له مخې 

𝐴 = 900𝑚2    , 𝑀𝐹𝐷 =? 
 

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

123 .900

√900 + 10.24
= 3669

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

ii.   :د ډيکنز د فورمول له مخې 

 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4  ,   = 30 . (900)

3
4  = 4929.50

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
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( ساحه ورپورې اړه  km 260( دی جميل څخه ) km 2200مثال: يوه ذخيه چې د ابريزه ساحې مساحت يئ )  - 17.1

منځنۍ بد  ( %60)   سطحی بهیر( دی. په بد کال کې يئ منځنۍ  cm 150ابريزه ساحې کلنۍ منځنۍ ورښت ) نلري، د  

  سطحی بهیر( د حقيقي  %25ورښتي کال او د قطع شوي ابريزه ساحې رن آف کوم چې په ذخيه کې موجود دی ) 

   .دی، تاسې په ذخيه کې د موجوده اوبو مجموعي اندازه پيداکړي

 

 حل:   

 km 2200بريزه ساحې مساحت : د مجموعي ا (1

 km 260د آزاده ابريزه ساحې مساحت: 

 150cmکلني ورښت :   (2

   :ابريزه ساحې څخه  دی : د آزاسطحی بهیر (3

𝑅 =
18 𝑥 120

100
= 21.6 𝑐𝑚 

 ابريزه ساحې څخه:  دی د آزا

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 60  𝑥 21.6 = 1296 𝐻𝑎 − 𝑚 
 د قطع شوي ابريزه ساحې څخه: 

= 200 − 60 = 756 𝐻𝑎 − 𝑚 
 مجموعي سياليت:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 1296 + 756 = 2052 𝐻𝑎 − 𝑚 
مثال: د اوبو يوه نفوذ لرونکی ساحه دیتيزين د يوليګون پواسطه دارنګه مشاهده شويده چې مساحتونه  - 18.1

 ( ترتيب رسه  په  ) km 2360يئ   ،  )2275 km (  ،  )2420 km )   ( ترتيب رسه  km 2650او  په  پکې  ورښتونه  او   )

 (60.5cm ( ، )75.8cm ( ، )100.20cm ( او )83.8cmدی. تاسې يئ د کلنۍ ورښت کچه معلومه کړئ ).   

  حل: 

د ورښت د اندازه ګيي 

 مرکز 

دیتيزين دیوليګون مساحت  

(2m ) 
 A x P ورښت

1 2 3 4 

A 360 30.5 21780 

B 275 75.8 20845 

C 420 100.20 42084 

D 650 83.80 54470 
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∑ مجموغه  𝐴 = 1705 - ∑ 𝐴𝑛 . 𝑃𝑛 = 139179 

 

 

𝑃 =
∑ 𝐴𝑛 . 𝑃𝑛

∑ 𝐴
=

139179

1705
= 81.63𝑐𝑚 

( يئ د  MFD( دی ، د اعظمي سيالب مقدار ) km 21200مثال: د يوې ابريزه ساحې چې مساحت يئ )   -19.1

   .( ويC=28چې ) انګلس او ډيکنز د فورمولونو له مخي پيدا کړل، په داسې حال کې 

  حل: 

i.   :د انګلس د فورمول له مخې 

𝐴 = 1200𝑚2    , 𝐶 = 28 

𝑄 =
123 𝐴

√𝐴 + 10.24
=

123 .1200

√1200 + 10.24
= 4243.81

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

ii.   :د ډيکنز د فورمول له مخې 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4  ,   = 30 . (1200)

3
4  = 5708.78

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

کې    -  20.1 ساحه  په  دبند  ساحې  ابريزه  يوې  د  ،رياضيکې  مثال:  پوليګون  تيزين  په  کچه  منځنۍ  دورښت 

 . ( رسه محاسبه کړئ3Mmمنځنۍ طريقه او همدارنګه د انګلس د فورمول له مخې یې اعظمي سياليت په ) 

 

 (2kmمساحت ) ( mmدورښت سنج په سټيشن کې ورښت )

1400 20 

1500 30 

1100 24 

1200 26 

1300 25 

- 125 

 

 

 حل:
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i.   طريقه یې منځنۍ دتيزين پوليګون په

 ورښت پيداکوو: 

 

 

𝑃𝑎𝑣 =
𝐴1𝑃1 , 𝐴2𝑃2, 𝐴3𝑃3 + ⋯ , 𝐴𝑛𝑃𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ + 𝐴𝑛
=

∑ 𝐴 𝑥 𝑃

∑ 𝐴
 

=
(20 𝑥 1400) + (30 𝑥 1500) + (24 𝑥 1100) + (26𝑥1200) + (25𝑥 1300)

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ + 𝐴𝑛
 

=
163100

125
= 13048.8 𝑚𝑚 = 1.308 𝑚 

ii.  پيداکوو: درياضيکې منځنۍ طریقې په مرسته یې منځنۍ ورښت 

 

𝑃𝑎𝑣 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ 𝑃𝑛

𝑛
=

∑  𝑃

𝑛
 

=
1400 + 1500 + 1100 + 1200 + 1300

5
=

5600

5
= 1300𝑚𝑚 

iii. یې پيداکوو:  سطحی بهیر 

𝑃 =
(1304 + 1300)

2
= 1302.4𝑚𝑚 = 130.4 𝑐𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑃  𝑖𝑠 < 200𝑐𝑚 

 نسبتآ په معتدله سيمو د پاره د انګلس فورمول لرو چې: 

𝑅(𝑐𝑚) =
𝑃(𝑃 − 17.74)

254
, 

=
130.24(130.24 − 17.74)

254
= 57.68𝑐𝑚 = 0.576𝑚, 

iv.  یا اوبه ورکولسياليت (Yield :یې پيداکوو ) 
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 𝑥 𝐶. 𝐴 , 

 

= 0.5768 𝑥 125 𝑥106 = 72.1062 𝑥 106 = 72.113 𝑀 𝑚3 
 

 ( Important Points)  نکتې مهم 

اغيزمن ، کم لګښت او اقتصادی ډول رسه داسې  اوبه لګونه هغه پوهه ده چې د اوبو لګولو سيستمونه په   •

 و رسه برابر وي .  رشایط  کړي چې د طبيعي یني پالن او ډيز

 د اوبو لګولو اړتياونه ځکه محسوسيږي چې:   •

ورښت لږوي.   -                

ورښت غي منظم او يا هم يب موقع وي.   -                
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 دهغو نباتاتو څخه چې د نقدی پييس ورڅخه په الس راځي، کرل او ورته د اضايف اوبو چمتو کول.   -    

  .د کنرتول شويو اوبو چمتو  •

 

 

  

او د اوبو دنورو حالتونو  سطحی بهیرو ، سطحې  ضایعاتد ورښت  ،  يوه پوهه ده چې د ورښت    هایدرولوژي  •

 په اړه پلټنه کوي.   

ورښت د اوبو هغه ژوروايل دی چې د ځمکې پر مخ والړې وي نه تبخي شوي وي او نه هم جذب شوي   •

 ( رسه اندازه کېږي.  cm( او يا هم ) mmوي ، چې په ) 

 د منځنۍې ورښت فورمول:  •

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙(𝑃) =
𝐴1𝑃1 + 𝐴2𝑃2 + 𝐴3𝑃3 + ⋯ +𝐴𝑛𝑃𝑛 

𝑛
=

∑ 𝑃

𝑛
 

 

 آف د محاسبه کولو ميتودونه:     –د رن  •

آف رضيب له مخي هم محاسبه يش.  –يش چې د اړوند رن   یيآف کید–ورښت او رن     

𝑄 = 𝐾 . 𝑃  
 ( : Ingle’s formulaد انګليس فارمول )  •

a) د غري غرنيو ساحو د پاره for non-ghat area)  ): 

 

𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓(𝑐𝑚) = (0.85𝑃 − 30.480) 

 

b) د غري غرنيو ساحو د پاره for non-ghat area)   :) 

𝑅𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓(𝑐𝑚) =
𝑃(𝑃 − 17.74)

254
 

 

اوبه لګونه

سطحې اوبه لګونه

منظمه اوبه لکونه

غیرمنظمه یا سیالبي
اوبه لګونه

مستقیمه اوبه لګونه
کانال -یا د سیند 

اوبه لګونه

ذخیروی اوبه لکونه
اوبه (لوړه)لیفټ

لګونه
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  :( Khosla formulaد خوسال فورمول )  •

𝑅 = 𝑃 −
𝑇 − 32

3.74
 

  : ( د محاسبي ميتودونه MFDد اعظمي سيالب د مقدار )  •

a)  ( د سيالب د مقدار فورمولFlood Discharge Formula ): 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴𝑛, 
b)  ( د ډيکنز فورمولDickens formula ) : 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
3
4, 

  c    ( د ريويز فورمول )Ryves formula ): 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
2
3, 

     d  )  ( انګلس فورمولIngle’s formula ): 

𝑄 =
123 𝑃

√𝐴 + 10.4
, 

d)  ( نواب جانګ بهادور فورمولNawab Jang Bahadur formula:) 

 

𝑄 = 𝐶 . 𝐴(0.993−
1
4 

𝐿𝑜𝑔 𝐴), 
   f     )   ( فاننګز فورمولFanning’s formula ):  

𝑄 = 𝐶 . 𝐴
5
6    ,                 𝐶 = 2.56   

 

 (  Practice Questions) پوښتني   ازمايښتي 

 . اوبه لګونه او انجيرني اوبه لګونه تعريف کړئ .1

 . په هند کې د اوبو لګونې اړتيا او اهميت روښانه کړئ .2

 . بيان کړئد اوبو لګولو ګټې   .3

 . د اوبو لګولو ناوړه تأثيات کوم دی .4

 . د اوبو لګولو ډولونه بيان اوهريو یې په لنډه توګه روښانه کړئ .5

 اصالحات تعريف او د هريو د پاره مثالونه ورکړئ:   دیالن .6

i.  پروژه.  موخهيو 

ii.  پروژه.  موخهڅو 

 .د اوبو لګولو ډولونه کوم دی ، د هريوه د پاره مثالونه ورکړئ  .7

 . لګولود طبقه بندی حالتونه روښانه کړئد اوبو  .8

 . دلويو اوبو لګولوپروژو اوکوچنيو  اوبو لګولوپروژو ترمنځ توپي واضح کړئ .9
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 . په مهاراشرتا کې دڅلورو لويو پروژو نومونه واخلئ .10

چې دوه د اوبو لګولو لوي پروژې   دیپه مهاراشرتا کې د هغو سيندونو،بندونو نومونه واخلئ په کومو بان .11

 . جوړي شوي دی

 . دیو موخه پروژې او دوه موخه پروژې ترمنڅ توپي واضح کړئ .12

 . روښانه کړئ  اغیزېد يوې ابريزه ساحې  دیداعظمي سيالب په مقدار بان .13

 

   .تاثي لري ، واضح کړئ دیآف بان  -هغه فکتورونه چې له يوې ابريزه ساحې څخه په رن .14

 . د محاسبه کولو د پاره ميتودونه روښانه کړئسطحی بهیراو   . معنی څه دهسطحی بهیرد  .15

   .د اعظمي سيالب د استعامل حالت روښانه کړئ او څنګه محاسبه کېږي .16

(   3Mm( دی. تاسې یې د اعظمي سيالب مقدار په ) 2900kmيو ساحه چې د ابريزه ساحې مساحت یې )  .17

  .( رسه محاسبه کړئ Ha-mاو ) 

 . د منځنۍ کلني ورښت د پيداکولو ميتودونه واضح او هر يو یې په يوه يوه مثال کې روښانه کړئ .18

   .او د محاسبه کولو د پاره یې طریقې روښانه کړئ .( څه يش دیYield) یا اوبه ورکولسياليت  .19

  . په يو لست کې د ورښت د اندازه کولو د پاره طریقې وليکئ .20

   .ورښت سنج لپاره يو روښانه سکېچ رسم کړئد سيمون   .21

   .د ثبت کوونکې ورښت سنج ډولونه وليکئ .22

   .د ورن کوونکې ستل ډوله ورښت سنج سکېچ رسم کړئ .23

  .د ثبت کوونکې ورښت ډوله سنج ګټې او تاوانونه بيان کړئ  .24

    .دروګراف تعريف او هم یې استعامل روښانه کړئیيه .25

راکړل شويده، په داسې حال کې چې د ابريزه    ارقامود ورښت    دی بان ډول د يوې ابريزه ساحې    دی په الن .26

( اړوند ساحې  %60( وي ، تاسې د ابريزه ) 0.60یې )   رضیب  سطحی بهیر( او د  250kmساحې مساحت ) 

   .حاسبه کړئیا اوبه ورکوملسياليت 

 

 1975 1974 1973 1972 1971 کال

 1100 950 1400 1250 1175 (mmورښت )

 1980 1979 1978 1977 1976 کال

 1325 1410 1275 1390 1305 (mmورښت )
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  38.25𝑀𝑚3جواب: 

27.   ( مساحت  ساحې  ابريزه  يوې  ) 2500kmد  یې  اندازه  منځنۍ  کلنۍ  ورښت  د  چې   )210cm  پرته ده،   )

 (2500km ( ابريزه ساحې څخه )2200km ( ساحه یې قطع شويده. د قطع شوي ابريزه ساحې )35% ) 

نلري، د بد کال د ميتود په استعاملولو رسه  اړه  ابريزه ساحې پورې  ابريزه ساحې   مساحت د  یې تاسې د 

   .( رسه پيداکړئha-mمجموعي سياليت په ) 

ℎ𝑎 28293جواب:  − 𝑚 

 

 

( مساحت لري، د ډيکنز د فورمول له مخي یې د اعظمي سيالب مقدار  21500kmيوه ابريزه ساحه چې )  .28

   .( قبول شوي وي28داسې حال کې چې د ډيکنز رضيب ورته ) پيداکړي ، په  

 

131.1جواب: 
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
  

 

 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

  2008ژمی

 . په هند کې داوبولګولو اړتیاوې روښانه کړئ .1

 مراجعه ويش.  دیبرخې ته  فصل( 3.1د ) جواب:

 . دیاغیزه کوي کوم  سطحی بهیرروښانه کړئ اوهم هغه درې فکتورونه چې په   سطحی بهیر .2

 مراجعه ويش. دی برخو ته   ( 5.1( او ) 5.1.1)  فصل ددې جواب:

 : دیډول راکړل شوي  دی وې ابریزه ساحې پرمخ د ورښت ارقام په الندی .3

 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 کال 

 1100 950 1400 1250 1175 1325 1410 1275 1390 1305 ( mmورښت)

 km 250دابریزه ساحې مساحت =         

 0.60آف رضیب = –درن       

 .( محاسبه کړئYield) یا اوبه ورکول( اړوند ابریزه ساحې سیالیت  %60د )       

 رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل (14.1)د جواب:    
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مهاراشرتا   .4 کې  یيپه  دیوې  الت 

 ( مقدار  سیالب  اعظمي  د  لپاره  ساحې  M.F.Dساحې  ابریزه  د  چې  کې  حال  داسې  په  کړئ  محاسبه   )

 . ( وي.دانګلس او ډیکنز فورمولونه وکاروئ2900kmمساحت يی ) 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (15.1)د   جواب:

  اوړی  2009

 . دموسمي اوبخوراودوامداري اوبخورترمنځ څه توپیر شتون لري .1

 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (3.6.1)د   جواب:

 . اواعظمي سیالب مقدارروښانه کړئیا اوبه ورکول سیالیت  .2

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل  (21.1)او  (19.1)د   جواب:

3.  ( یې  مساحت  ساحې  دابریزه  چې  ذخیره  او) 200km2داوبویوه  دی   )60 km2  لری،په نه  اړه  ورپورې   )

منځنۍ ورښت دبد کال    یې( ده،په کم ورښتي کال کې  cm 150دکلني ورښت کچه )   دیابریزه ساحې بان

( دی،تاسې په ذخیره کې د شته اوبو  %25آف )   –ابریزه ساحې لپاره دذخیرې حقیقی رن    ددې( او 18%) 

 . کچه پیداکړئ

 رجوع و يش.    دیبرخې ته  فصل  (12.1)د   جواب:

ې طریقې روښانه بېالبېل ( دمحاسبه کولوM.F.Dاوداعظمي سیالب ) .دسیند ګیچ )اندازه کول( څه شی دی .4

 . کړئ

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل   (1.21.1)او  (14.1)د   جواب:

 ژمی   2009

 . داوبولګولو ګټې بیان کړئ .1

 رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل (4.1)د   جواب:

بان .2 ساحې  ابریزه  یوې  ورښت    دی په  خطونهدکلني  شوي  Isohyets)   مساوی  رسم  خطونه  .اوپه  دی( 

پسی   ددووپرله  کې  جدول  شوي  یيزوهیيالندینۍ  ښودل  مساحتونه  ترمنځ  ابریزه  دیټونو  یاده  په  .تاسې 

 . ساحه کې دکلني ورښت ژوروايل پیداکړئ

 (2kmمساحت په ) (cm( په ) Isohyetsټلونه )یيزوهیي

75-85 580 

85-95 2960 
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95-105 2850 

105-115 1000 

115-135 610 

135-155 160 

 

 رجوع و شی.  ېدمنونې ته  فصل  (13.1)د   جواب:

 . ې چې څنګه محاسبه کیږيیي ( کارول روښانه اوهم وو M.F.Dداعظمي سیالب دمقدار )  .3

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل   (1.21.1)او  (21.1)د   جواب:

 . کیږي،روښانه کړئ یيپرځ  یيځانګړتیاوې په کوم کې چې دورښت سنج ځ یيدهغه ځ .4

 رجوع و يش.  دی ته  فصل  (14.1)د   جواب:

 اوړی   2010 

 . په هند کې داوبولګولو اړتیا بیان کړئ .1

 رجوع و يش.   دیته   فصل (3.1)د   جواب:

 روښانه کړئ:  .2

i. .ورښت 

ii.  .دورښت شدت 

iii.  .منځنۍ کلني ورښت 

iv. .ورښت سنج 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (15.1)د  جواب:       

 . اغیزه لريسطحی بهیرچې په  وښائېهغه دري فکتورونه .آف څه شی دی –رن  .3

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل   (1.16.1)او  (16.1)د   جواب:

( ساحه ورپورې اړه نه  km 220جميل نه )   ې داو د (  km 2120)   یې یوه ذخیره چې د ابریزه ساحې مساحت   .4

منځنۍ ورښت دبد    یې( دی. په کم ورښتي کال کې  8cmمنځنۍ ورښت )   دیابریزه ساحه بان  دیلری.په  

دی.تاسې  سطحی بهیر( دحقیقي  %20آف له ابریزه ساحې څخه )   –ذخیرې لپاره رن    ددې( او  %20کال ) 

   .( پیداکړئYieldدډاډ وړ سیالیت )   یې
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 .رجوع و يش دیبرخې ته  فصل  (21.1)د   جواب:

     2010ژمی

 . روښانه کړئ یېپه ټوله کې اوبه لګونه طبقه بندی او په لنډ ډول رسه   .1

 

 .رجوع و يش ېدبرخې ته   فصل (6.1)د   جواب:

 . اغیزه کوي،روښانه کړئ سطحی بهیرهغه څلور فکتورونه چې په  .2

 .رجوع و يش ېدبرخې ته  فصل  (1.5.2)د   جواب:

ابریزه ساحې لپاره  M.F.Dمقدار ) داعظمي سیالب   .3 ( روښانه اوهم دلویدیځې مهاراشرتا د یوې ځانګړې 

 ( يی  ) km2 300چې مساحت  له مخې محاسبه  M.F.D( وي داعظمي سیالب مقدار  فورمول  دانګلس   )

 . کړې

 .رجوع و يش ېدبرخې ته  فصل  (10.2)د   جواب:

 . روښانه کړئ یې محاسبه کیږي ولیکئ اوهریوه   دیآف وربان –روښانه ،هغه طریقې چې رن  سطحی بهیر .4

 رجوع و يش.  ېد برخو ته  فصل  (7.2)او (5.2)د  جواب: 

  2011اوړی

 . يی لري ذکر کړئ دیاوبه لګونه روښانه اوهم هغه ناوړه اغیزي چې پر اوبخوربان .1

 رجوع و يش.  ېد برخو ته  فصل  (5.1)او (1.1)د   جواب:

رن   .2 هم  او  ولیکئ  سنجونونومونه  ورښت  ډوله  فورمول   –دڅلور  دانګلس  لپاره  کولو  دمحاسبه  آف 

 . دناهمواره ساحې لپاره ولیکئ

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل  (2.7.2)او (3.2)د   جواب:

آف اغیزه لـــــری    -ګه هغه فکتورونه چې په رنــــ،ورښت او سیالیت روښانه کړئ اوهمدارنسطحی بهیر .3

 . ولیکئ 

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل  (8.2)او  (5.2)،  (4.2)د   جواب:

  2011ژمی

 .استیياوبه لګونه طبقه بندی کړئ او هم یې وړوالې او ناوړوالې وو  .1

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل  (5.1)او  (4.1)،  (6.1)د   جواب:
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دیوه لست په شکل دورښت سنج ټول ډولونه ولیکئ او هم د ورښت سنج دریکارډ کولو پر مهال دغلطیو   .2

 . ې رسچینې روښانه کړئبېالبېل 

 .رجوع و يش ېدبرخې ته   فصل (3.2)د   جواب:

 

په رسمولو رسه ه .3 د هیيدسکیچ  پرمهال  اوبولګولو  یې د  او هم  درولوجیکي  یيدرولوجیکي دوران روښانه 

 . ارزښت روښانه کړئدوران 

 .رجوع و يش ېدبرخې ته   فصل (2.2)د   جواب:

4.  (M.F.Dڅه شی دی ).اوهغه طریقې چې پرمټ یې دا محاسبه کیږي هریو یې روښانه کړئ . 

 

 .( صفحې رسه برابره ده ، رجوع و يش20.2برخې چې د)  فصل  (10.2)د   جواب:

 : دیدالندینۍ جدول له مخې دیوې آبریزه ساحې دپاسه دورښت ارقام راکړل شوي   .5

 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 کال 

 1100 950 1400 1250 1175 1325 1410 1275 1390 1305 ( mmورښت)

 km 250دابریزه ساحې مساحت =   

 0.60آف رضیب = –درن       

 . ( محاسبه کړئYieldاړوند ابریزه ساحې سیالیت ) ( %60د )       

 رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل (14.2)د جواب:    

       2012اوړی

 . داوبولګولو اته ګټې روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (4.1)د  جواب:

 . دمنځنۍ ورښت سنج دمحاسبه کولو لپاره دتیزین پويل ګون طریقه روښانه کړئ .2

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل 1.15.1(ii)) د ) جواب:

 . دهغې څلورډوله انجنیرې رسویو نومونه ذکر کړئ چې داوبولګولو پروژې ارزښت پرې ترالسه کیږي .3

 رجوع و يش.  دی برخو ته   فصل (6.1,3.1)د  جواب:

 . آف اغیزه  کوي،روښانه کړئ  –روښانه اوهغه پنځه فکتورونه چې په رن  سطحی بهیر .4

 رجوع و يش.   دیبرخو ته  فصل 1.16.1)او  (16.1د جواب:
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  2012ژمی

 . اوهم یې وړوالی اوناوړتیاوې بیان کړئ دی اوبه لګونه ډلبن .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل (5.1)د  جواب:

 . واضح کړئ  یېداوبولګولو لپاره داوبودټاکنې طریقې ولیکئ اوهریوه  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل (6.1)د  جواب:

سنج   .3 دغلطیو    بېالبېل دورښت  کیږي  اندازه  ورښت  پواسطه  سنج  دورښت  چې  کله  اوهم  ولیکئ  ډولونه 

 . رسچینې يی روښانه کړئ

 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (15.1)د  جواب:

 . دشکل له مخې داوبودورانې شيام روښانه او هم یې داوبولګولو لپاره ارزښت روښانه کړئ .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (13.1)د  جواب:

5.  (M.F.Dدی يش  څه   ) .   ( د  چې  طریقې  په  M.F.Dهغه  يی  هریوه  کیږي  کارول  لپاره  کولو  دمحاسبه   )

 . تفصیل رسه روښانه کړئ

 رجوع و يش.   ېد برخو ته  فصل 1.21.1)او  (21.1د جواب:

 . ولیکئ یېلوړه اوبه لګونه کومه اوبه لګونه ده اجزاوې  .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (3.6.1)د  جواب:

7.  (M.F.D ( د  لرونکې  چې  لپاره  ساحې  ابریزه  دیوي  مهاراشرتا  دلویدیځې  اوهم  روښانه   )2250 km  )

کارولو رسه محاسبه کړئ ، په داسې حال کې چې ثابت  ( یې دانګلس دفورمول په  M.F.Dمساحت ده ) 

 . ( وي10.4( او ) 125ارقام یې ) 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (10.2)د  جواب:

𝑄 =
125 𝐴

√𝐴 + 10.4
=

125 𝑥250

√250 + 10.4
=

31250

19.7484
= 1582.405

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

    2013اوړی

 . روښانه کړئ  یېاوبه لګونه تعریف اوګټې  .1

 رجوع و يش.    ېدبرخو ته  فصل 4.1)او (1.1د جواب:

 تعریف کړئ:  .2

i. .ورښت 

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل (14.1)د جواب:        

ii. .ورښت سنج 
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 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل (14.1)د جواب:        

iii. سطحی بهیر . 

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل  (16.1)د  جواب:       

iv. .اوررښت 

 .رجوع و يش ېد برخې ته   فصل (13.1)د  جواب:      

v.  اغیزه کوي کوم دی او هریو يې روښانه کړئ دیبان سطحی بهیرهغه فکتورونه چې په . 

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل  (1.16.1)د  جواب:     

 ژمی  2013

 . اغیزه لري،روښانه کړئ دیبان  سطحی بهیرهغه څلور فکتورونه چې په  .1

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل  (1.16.1)د  جواب:

 . لګونه تعریف اوهم يی درې ګټې روښانه کړئاوبه  .2

 .رجوع و يش ېدبرخې ته  فصل (1.1)د  جواب:

 . دورښت سنج ډولونه ولیکئ.سیالیت څه شی دی .3

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل (19.1)د جواب:   

 . دمنځنۍ کلني ورښت دمحاسبه کولو طریقې ولیکئ او هم دتیزین پوليګون طریقه روښانه کړئ .4

 .رجوع و يش ېدبرخې ته   فصل (14.1)د  جواب:

  2014ژمی

 . دادارې موخې پرمټ د اوبولګولو شيام ډلبندی کړئ .1

 رجوع و يش.   ېد برخو ته   فصل 1.7.1)او (7.1د جواب:

 . آف تعریف کړئ–درولوژی،دورښت شدت او رن یياوبه لګونه،ه .2

 جواب: 

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل  (1.1)د  (1

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل (12.1)د  (2
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ته    فصل   (17.1)د   (3 برخې 

 .رجوع و يش ېد

 .رجوع و يش ېد برخې ته  فصل (16.1)د  (4

3.  ( یې  لپاره چې مساحت  ابریزه ساحې  ) km 21200دیوې  او ډکینز  M.F.D( دی  ( محاسبه کړئ.دانګلس 

 . ( ويC=28)   یېفورمولونه وکاروئ په داسې حال کې چې د ډیکنز ثابت 

 .رجوع و يش دیبرخې ته   فصل (19.1)د  جواب:

 . من ورښت سنج او دسطل ډوله ورښت سنج سکیچونه رسم کړئیيدس .4

 

 .رجوع و يش ېدبرخې ته   فصل (20.1)د  جواب:

  2015اوړی

 . داوبولګونې څلور ګټې او څلورزیانونه روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.    ېدبرخو ته  فصل 5.1)او (4.1د جواب:

 . من ورښت روښانه کړئیيرسمولو رسه د سدیوه روښانه سکیچ په  .2

 رجوع و يش.   ې دبرخو ته  فصل  .1(1))  (14.1د جواب:

لپاره چې مساحت   .3 ابریزه ساحې  ) km 21500)   یېدیوې  او ډکینز  M.F.D( دی  ( محاسبه کړئ.دانګلس 

 . ( منل شوی ويC=28)   یېفورمولونه وکاروئ په داسې حال کې چې د ډیکنز ثابت 

 رجوع و يش.   ېدمنونې ته   فصل(12.1) د جواب:

  دی ( ساحه ورپورې اړه نه لری.په  km2 20( او ) km2 120)   یې یوه ذخیره چې د ابریزه ساحې مساحت   .5

(  %20منځنۍ ورښت دبدکال )   یې ( دی. په کم ورښتي کال کې  8cm)   منځنۍ ورښت  دیابریزه ساحه بان

دډاډوړ    یېدی.تاسې  سطحی بهیر( دحقیقي  %20آف دابریزه ساحې څخه )   –ذخیرې لپاره رن    ددې او  

 . ( پیداکړئYieldسیالیت ) 

   .رجوع و يش ېدمنونې ته  فصل(5.1) د جواب:
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 فصل دويم 

 نباتاتو ته د اړتیا وړ اوبه او د ذخريو پالنول 

 (Water Requirement of Crops and Reservoir Planning ) 

 براليس يش چې:  ېتر لوستل کېدو وروسته به شاګردان په د  فصل ددې

 (. Cropping Seasonsنبايت موسمونه )  •

 (.Types of Dutyد ډيوتې ډولونه )  •

 (. Factors Affecting Duty)  الملونه اغیزمنپه ډيوټي  •

 (. Problems on Water Requirementsداړتیا وړاوبوپه وړاندي ستونزي )  •

 (. Assessment of Irrigation Waterارزونه ) داوبو لګولو د اوبو  •

 (. Survey for Irrigationد اوبو لګولو د پاره رسوې )  •

 (.Area Capacity Curvesدمنحنياتو دظرفيت مساحت )  •

 (. Methods of Controlدکنرتول طریقې )  •

 (. Control Levels)  لیولونهد کنرتول  •

 (. Fixing Control Levelsټاکنه )  لیولونو  دکنرتول د  •

    ( Introduction)  رسيزه 1.2  

لپاره   • اوبشپړي ودی  پوره  د  نباتاتو  تودوخه، ځانګړي رطوبت، ځانګړي   د  يوه ځانګړي  اړينه ده چې  دا 

 زراعتي خاوره، هوا او د کروندی د پاره ځانګړي کړنالره شتون ولري.  

 لو نبايت موسمونو شتون. ېال بېدب •

وسمونو کې زرغونيزي ، چې خاوره د نبات د پاره د ودريدو او د اوبو د ذخيه  بيال بيل نباتات په بيال بيلو م •

 د بکرتيا ګانو د فعاليت اود اوبو دذخيه کولو د پاره زمينې مساعدوي.   کولو ، نبايت تغذيه، حاصل،

( او داسې نورو د پاره کومه چې  rice( ، وريجې ) sugarcaneد نباتاتو د پنبي توربخنه خاوره لکه، ګني )  •

 ډيرو اوبو ته اړتيا لري، مناسبه ده.   
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( او داسې نوروسيمو د اوبو په ذخيو کې رسويب خاورې په کومو  Tape ( ،)Godavari (، )Krishnaد )  •

اوبو   او  راوړلو  دا ډول  خاورې د حاصالتو د السته  نو  اوبودذخيه کولو ظرفيت موجود وي  کې چې د 

 لګولو د پاره تر ټولو مناسبي خاورې دی.  

ري، مناسبي دی لکه: غنم او نور  روښانه خاوره يا شګلنه خاوره د هغو نباتاتو د پاره چې کمو اوبوته اړتيا ل •

  دانه لرونکی نباتات. 

نارمل او منځنۍ خاورې ، د هغو نباتاتو د پاره چې د اوبو نارمل اندازې ته اړتيا لري ، مناسبې دی لکه: پنبه   •

 او جوار.  

 نبايت موسمونه  په مهاراشرتاکې نباتات او    2.2

(Cropping Seasons and Crops in Maharashtra ) 

له       دیپارمتنت  د  لګولو  اوبو  د  موده  موسم  يو  هر  د  موجود دی چې  موسمونه  نبايت  پنځه  مهاراشرتاکې  په 

 لوري ټاکل شويده.  

 جدول: نبايت موسمونه.  - 1.2

 موده موسم ګڼه

اسايس 

وخت په  

 ورځ 

 عام نباتات  هوا

 مرطوبه معتدله،  123 اکتوبر th14  جون th15  خاريف)مني( 1
وریجې،جوار،پنبه،وچې  

 ميوې،مميز،باجرې او نور

 اکتوبر th14  رايب )پسلۍ(  2
 th14

 فيبوري 
 يخه، وچه  120

تخم،داندی  غنم،ګرم،دکتان 

 داين او داسې نور 

 توده هوا 3
 th15

 فيبوري 
 th14 ګرمه، وچه 120 جون 

سبزيجات)سابه(، وریجې او  

 نور
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 دجدول دوام... 

 جون th15  مياشتنياته  4
 th14

 فيبوري 
225 

معتدله، نم 

 جنه،يخه 

تنباکو، پنبه، ټور،هوږه او 

 نور.

 جون th15  کلنۍ 5
 th14 جون 

 بيا
360 

معتدله،نم 

جنه،يخه وچه،  

 ګرمه وچه.

 ګني،ميوي،کېلې او نور 

 

       ( Crop water Requirement) نبات د اړتیا وړ اوبه     3.2

دتخم   • دنبات  چې  کوم  دی  عبارت  مقدارڅخه  مجموعی  داوبودهغه  وړاوبه  دنباتاتوداړتیا 

 .  داچولوڅخه دهغې دریبلو )حاصالتودټولولو(پورې ورته اړتیا لری

ء بيال بيل نباتات د اوبو بيال  او موسم پورې هم اړه لري. نو بنآ   یيد اوبو ته داړونباتاتو ډولونه د ځ •

 .  بيلو اندازو ته اړتيا لري

ځ  یي کید • بيلو  بيال  په  سيمې  يوې  د  چې  اړتياوي یييش  بييل  بيال  اوبوته  نباتات  ډول  يو  کې  ونو 

 ولري.  

 اغيزي لري:   دی عوامل نباتاتو ته د اوبو په مجموعي اړتياو بان دیالن

 .نوعه دخاورې (1

 دنبات ډول   (2

 ملر رڼا، تودوخه او رطوبت.   (3

 ورښت او باد.   (4

 د کرلو طريقه.   (5

 تنظيم اواداره.   (6

  



   

 
 

69 
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 ( Water Requirement for Crops) نباتاتو لپاره د اړتیا وړ اوبه: 

  تعرق(  –ع کېدونکو اوبودمرصفولو استعامل )تبخي یيد ض

Consumptive use of water (Evopo- Transpiration)  )                                                                   

    

تعرق( استعامل د اوبو هغه ژوروالی دی کوم چې د نبات د    -ع کېدونکې )تبخيیيد نبات پواسطه د اوبو ض •

  ع شوی وي.    یيتعرق پواسطه ض -، او آن تر دانو تر وخته پورې د تبخي  دیو 

د باران يا پرخي پواسطه ذخيه شوي اوبه چې بيا وروسته پرته له تبخي څخه د نبات سيستم ته داخليږي د   •

 ع شويو اوبو د استعامل يوه برخه ده.  یيض

 ( Modifies Penman Methodدپن مني اصالح شوي طريقه )     4.2

  –ع کېدونکو اوبو د محاسبه کولو د پاره کارول کېږي ،له ذخیرې څخه تبخي  یيدپن مني اصالح شوي طريقه د ض  

 رابطي له مخې پيداکېږي:   دی ع کېدونکې اندازه د النیيتعرق يا ض

𝐸1 =
∆𝐻 + 0.27𝐸𝑎

∆ − 0.27
, 

 په پورته رابطه کې:  

E  - تبخي-  ( 0تعرق دی په/day2mm H .) 

H - دی په سطحه بان  ( ورځنۍ ذخيه شوي تودوخه ده پهmm.) 

 د اشباع شوي فشار منځنۍ ميالن دی.   -∆ 

𝐸𝑎-  ( 0تبخي دی په/day2mm H ).  

 (  Terms used in water Planning) د اوبو په پالنېدو کې استعامليدونکې اصطالحګاين  5.2

( مقدار اوبو پواسطه په sec/31mرسه کوم چې د ) ( : دا هغه مساحت دی په هکتار sec/3D,Ha/mډيوټي )  .1

( رسه ښودل کېږي.  sec/3Ha/mتوګه ځانګړي نبات ته د عمر په دوره کې  ورکول کېږي. دا په )   پرله پسې

 ه ورکړل يش، نو مونږ به په یيتوګه د وريجو ساحې ته تر پ پرله پسې( اوبه په sec/31mکه چېرې ) 
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2.  ( تقريبآ  نو په دی  850دی توانيديل يو چې  ( هکتاره ځمکه مو د وريجو د حاصالتولپاره چمتو کړيده. 

   ( د ساحې ده.   sec /3850 Ha/mترتيب رسه د اوبو لګولو ډيوټي د وريجو د پاره تقريبآ ) 

 ( Grass duty or Tank duty) واښه لرونکې يا ذخريوي ډيوټي 

يش چې ډيوټي د يوشمي هکتارونو په يو ميليون مرت مکعب اوبو کې چې د يوه کال په موده کې په يوې    یي کید

 ذخیرې کې شتون لري وښودل يش. کله نا کله دا د ډيوټي دکميت په نامه رسه هم يادیږي.  

ترتيب    دیپه    ( رسه چې نبات  ورته د بلوغ تروخته اړتيا لري.cm: داد اوبوهغه ژوروالی دی په )   دلټا )∆(  .3

  ېول پورې اړه لري، په د( پورې وي کوم چې د نبات د ډ  10cm-6رسه د اوبود هروار ورکولو ژوروالی د ) 

  ددې ( ژوروايل ته اړتيا لري، وروسته د هرو لسو ورځو له يوه انټروال څخه  10cmتوګه وریجې د اوبو ) 

( د 120cm( ځيل اوبه کولو ته ) 12( ورځې دی، په ټوله کې د ) 120نبات د مداومت په جريان کې چې ) 

ته   تر څو وریجې حاصل  لري  اړتيا  ته  د وريجو دريښواوبو ژوروايل  يا  دلټا  نو  ژوروالی  ورسيږي، ځکه 

 (120cm )  .دی 

 (  Crop Period) د نبات موده   .4

تر ريبلو پورې   نبات یې د تخم د اچولو څخه د حاصل  نبات د ورځو په شمي هغه موده ده چې يو  يو  داد 

 اخيل.کوم چې د نبات په ډول،موسم،خاورو او هوا پورې اړه لري.  

 (  Base Period) اسايس موده . 4

دنبات د کرنې له پیل څخه هغه ته تر ريبل کېدو دمخه ورکول کېږي.  دا هغه موده ده په ورځو رسه کومه چې  

او دا هغه موده ده چې اوبه لګوين ته پکې چمتو کېږي. اسايس موده د هر نبات او هر موسم د پاره توپي لري  

 ډول ده:   دی.دبیلګې په ډول په مهاراشرتاکې دنباتو لپاره اسايس موده په الن

 اسايس موده  نبايت موسمونه 

 ورځې 123 دمني نباتات

 ورځې 120 دپسيل نباتات

 ورځې 120 د ګرمي هوا نباتات

 ورځې 360 کلني نباتات 
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 (  Command Area) ساحه   دیالن  کرنې . 5

) دید يوې پروژې په الن  اوبه د ځمکې د جاذبې قوې پواسطه ورته  down streamنۍ ساحه  ( کې کله چې 

 ساحې په نامه رسه يادیږي.  دکرين الندی رسول کېږي، 

a)  د اوبولګولومجموعی ساحه  (Grass Area (G.C.A) )    دا هغه مجموعي ساحه ده چې د زابري رسحداتو

يش چې يب   یيشو دیو سيستم پواسطه یې اوبخورکړو، داساحې کید  یيترمنځ تخم کاري شوې وي کول

حاصله يا يب مثره ، الکالني خاوره لرونکی، محيل ذخیرې،قريه جات، رسکونه او د اوسيدو نوري ساحې  

 واوسئ.  

 يا:  

G.C.A    سيمه( هغه مجموعي ساحه ده چې د يو خيايل رسحدی خط ترمنځ راچاپيه شوي  :) طبيعي کبل لرونکی

يوي زراعتي ځمکې ته د کانال د شبکې پواسطه اوبه وليږدول يش چې د اوبو لګولو دغې  چې  يش    یيوي.کید 

 ( ويل کېږي.  G.C.Aپروژې ته ګراس کامنډاريا ) 

b مصنوعي کبل لرونکی سيمه )Cultivable Command Area (C.C.A))   ) 

 راځي.    دی دا هغه مجموعي ساحه ده کومه چې د زراعتي ساحې الن

 ( Intensity of Irrigation) د اوبو لګونې شدت .  6

( هکتاره 1000)  دا په يوه ټاکيل موسم کې د حقيقي اوبه شوې ساحې د کرين وړ فيصدی ده، فرضآ کرته جوګه د  

 ( دی. %40( او په پسلني موسم کې ) %60ساحې د اوبو لګونې شدت دمني په موسم کې ) 

 ساحه:   دید مني موسم الن

=
60

100
 𝑥1000 = 600 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠 

 ساحه:   دید پسيل موسم الن

=
40

100
 𝑥1000 = 400 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠 
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  ( Time Factor) د وخت رضيب .  7

مقدارد ورځو په شمي کې له د کانال څخه  هغې ورځو د شمي نسبت دی چې په حقيقت کې داوبو يو معلوم    داد   

د د وخت په رضيب کې  یي  ظرفيت په الس رايش نو په کانال کې د اړتیا وړ اوبه بینيلپاره چې د ډيز  ددې تييږي.

 رضب کړل يش. 

 (  Capacity Factor) د ظرفيت رضيب .  8

 ( ترمنځ نسبت دی. يعنې :   maxQ( او د اعظمي تهيه شوي مقدار ) mean Qداد تهيه شوي اسايس مقدار ) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑄𝑚𝑎𝑥
, 

   د ډيوټي ، ډلتا او اسايس مودی ترمنځ اړيکه   6.2

                                                                   (Relation between Duty, Delta and Base Period  ) 

تهيه شويو اوبو د مجموعي حجم او د يو نبات د پاره د اړتیا وړ اوبه د مساوي کولو په  په يوه موسم کې د   •

 ډول رامنځته يش.   دیيش د ډيوټي او ډلتا ترمنځ اړيکه په الن یي صورت کې کید 

 نو:  

D –  ( ډيوټي پهsec/3Ha/mپه يوه ځ )کې ريکارډ شوې اندازه ده.  یي  

 کې ريکارډ شوي وي.   یي( رسه چې په يو شان ځmپه مرت ) دلټا د يوه نبات د پاره اندازه ده  - ∆

B-    .د نبات پاره اسايس موده ده په ورځو 

 ( رسه.  m( د اوبو ژوروالی دی په ) ∆ ( د نبات د پاره د تهيه شويو اوبو حجم متشابهآ د ) 1) 

= ∆ 𝑥 𝐷  , ℎ𝑎. 𝑚 … (2.1) 

= ∆ 𝑥 𝐷 𝑥 103 , 𝑚3 

  ( کې B( هغواوبو ته اړتيا ده چې د نبات په اسايس ورځو ) sec/31mلپاره ، ) ( ساحې  hectares -D( د يو شان ) 2) 

 مومي، نو په دی صورت رسه ، تهيه شوي اوبه:   بهیر

= (1 𝑥 𝐵 𝑥 24 𝑥 60 𝑥60), 𝑚3 … (2.2) 
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 ( معادلود مساوي کېدو په صورت کې : 2.2( او ) 1.2د ) 

∆ 𝑥 𝐷 𝑥 104 = 1 𝑥 𝐵 𝑥 24 𝑥60 𝑥 60 

∆=
𝐵 𝑥 24 𝑥 60 𝑥 60

𝐷 𝑥 104
=

8.64 𝐵

𝐷
  𝑜𝑟  𝐷 =

8.64 𝐵

∆
 

) cm 120ترتيب رسه ، د وريجو لپاره چې دلټا یې )   ېدپه   ( ورځې ده، راکړل شويدی  120( او اسايس موده یې 

 نوډيوټي ئې پيداکوو، لرو چې: 

 𝐷 =
8.64 𝐵

∆
=

6.64 𝑥 120

1.20
= 100 𝑥 8.64 = 864 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠/𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 

 ( Factor Affecting Duty) نه الملو ډيوټي اغیزمن په    7.2

کله چې يو نبات زياتو اوبو ته اړتيا ولري نو د کمي ډيوټي لرونکی به وي. او که چیرې کمو اوبو ته اړتيا ولري نو د  

 زياتې ډيوټي لرونکی به وي.  

 بيال بيل اغیزمن فکتورونه دادي:  دیداوبو په ډيوټي بان

اړه لري.دوريجو لپاره ډيوټي    ( : ډيوټي د نبات په ډول پورې هـــــــــــــــمkind of Cropدنبات ډول )  (1

 (sec/3550 Ha/m ( او د جوارو د پاره )sec/32000 Ha/m  ده، په )ترتيب رسه وريجې زياتو اوبو ته او    دی

 جوار کمو اوبوته په يو ډول ساحه کې اړتيا لري. 

ډير وي، په دی ترتيب رسه نباتات زياتو اوبو    ضایعات ( : په ګرم او وچ موسم کې دتبخي  Seasonموسم )  (2

 ته اړتيا لري او ډيوټي یې کميږي. 

( :دزيات ورښت په صورت کې به د اوبو لګولو لپاره داوبو اړتيا کمه او Useful Rainfallګټور ورښت )  (3

 ډيوټي به یې زياته وي. 

ډول)  (4 کمه  Type of Soilدخاورې  ورڅخه  تييدنه  اوبو  د  چې  خاوره  هغه   : ډيوټي  (  زياتې  د  نو  وي 

 لرونکی به وي.او که چیرې خاوره زياته د اوبو تييدنه ولري نو ډيوټي به یې لږه وي. 

5)   ( نباتاتو ته په الن  یي( :د اوبو لګولو اوبه کیدMethods of Irrigationد اوبو لګولو ميتودونه  نيو  دیيش 

 طريقو رسه ورکړل يش: 

a. اوبوترالندی کېدو د ( له مخېFree flooding ) . 

b.  چرود ( په شکلFurrow and Corrugation.) 

c.  ( د ذخیرې په شکلBasin.) 
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d.  ډولپه بارانې طریقي د  (Sprinkler .) 

e. ډولپه یا قطره ای څاڅکو  د  (Drip.) 

پورې اړه لري مګر    دید پورته طريقو له مخې په ترتيب رسه د اوبو ډيوټي زياتيږي،چې داد اوبو د مناسبي استفا

 دڅاڅکو په ډول اوبه لګونه کې د اوبوډيوټي اعظمي وي. 

( : که چېرې دکرنیزو ځمکو لپاره داوبخور ويالې په مناسبه Methods of Tillingطریقې )   کارۍ کايش   (6

 شوي وي،نود نوموړي ځمکې ډيوټي به زياته وي.  کارۍتوګه کايش 

داوبوهغه  Canal Conditions)   رشایطدکانال   (7 به  رسه  ساتنې  او  مراقبت  په ځانګړي  دکانال    ضایعات(: 

 ( له اثره وي،لږ او ډيوټي به یې ډيره وي. Leakageچې د څڅيدنې ) 

کې    یيپورې هم اړه لري په کوم ځ  یي(:ډيوټي په هغې ځPlace of Measurement)   یيداندازه کولو ځ (8

 ه پورې به ورو وروکميږي. یيزياته او د کانال ترپکې به ډيوټي  پیلچې اندازه کول رسته ريس د کانال په 

(: کله چې د اوبو لګولو اوبه کروندګرو ته رسول کېږي،نو ماليه Mode of Assessmentدارزونې طريقه)  (9

 ترې په دوو الرو رسه راټوليږي: 

a.  ( دمساحت له مخې ارزونهArea Assessment ) 

عي ميالن داوبولپاره کارول کیږي  دمساحت له مخې ارزونه کې په زياتې کچې رسه دځمکې طبي

 کوم چې ډيوټي راکموي. 

b.  ( دحجم له مخې ارزونهVolumetric Assessment ) 

ع کېدنه پکې ليدل  یيدحجم له مخې ارزونه کې داوبو کايف مقدارکارول کیږي،ځکه نو داوبو ض

 کېږي او ډيوټي پکې زياتيږي.

( د اوبو ژوروايل ته اړتيا ولري،اودوريجولپاره  10cmوریجې ) مثال: که چېرې دلسو ورځو په يوه انټروال کې    -1.2

 . ( ورځې وي،نو تاسې دوريجو لپاره ډلټا پيداکړئ120اسايس موده ) 

( وارو اوبو  12معنی داده چې د )   ددې( ورځو لپاره اوبوته اړتيا لري.120وریجې دلسو ورځو په انټروال کې )   حل:

 روايل ته اړتيا ده،نوداوبو مجموعي ژوروايل یې دارنګه پيداکوو: ( د اوبو ژو 10cmکولوپه صورت کې هر وار ) 

10 𝑐𝑚 𝑥12 = 120𝑐𝑚 

 ډول ده:   دی( په الن∆ترتيب رسه دوريجو لپاره ډلټا )  ېدپه 

= 120𝑐𝑚 
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  . ( ويsec/32500 Ha/m( محاسبه کړئ د کومو چې ډيوټي ) ∆مثال: دمني په موسم کې دجوارولپاره دلټا )  - 2.2

 الندینۍ رابطې په استعاملولو رسه:   د حل:

∆=
8.64 𝐵

𝐷
 ,    𝐵 𝑓𝑜𝑟 𝐾ℎ𝑎𝑟𝑖𝑓 = 123 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

 

∆=
8.64 𝑥 123

2500
= 0.4251𝑚 𝑜𝑟 42.5 𝑐𝑚 

(  %85کې )  دیلري .په  دی( هکتاره ځمکه تر خپل پوښښ الن80,000مثال: داوبو لګولو يو کانال چې )  - 4.2

دموسم   ده،داوړي  وړ  دکروندی  ) ځمکه  شدت  لګولو  داوبو  یې  داوبو  %30لپاره  یې  لپاره  دپسيل  او   )

کې داوبو مقدار پيداکړئ که چیرې یې په رس کې ډيوټي    پیل( دی،تاسې دکانال په  %60لګولو شدت ) 

 (sec/3800 Ha/m ( داوړي موسم د پاره او )sec/31700 Ha/mدپسيل موسم لپاره وي ) . 

 حل:کرلو ته چمتو ځمکه:

= 80,000 𝑥0.85 = 68,000 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠 

 ځمکې اندازه:  اوړي دموسم لپاره د د

= 68,000 𝑥0.3 = 20400 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠 

 مقدار:  اوبو د

𝑄 =
𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑑𝑢𝑡𝑦
, 

 اوبواړين مقدار:  اوړي موسم لپاره د د

=
20400

800
= 25.5 

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 اوبواړين مقدار:  پسلې موسم لپاره د  د

=
20400

1700
= 24 

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
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ب  ېدپه   ده،نو  ډيره  پرتله  په  موسم  د  دپسيل  اړتيا  داوبو  کې  موسم  په  رسه:داوړي  اعظمي  یيترتيب  د  کانال  د 

 25.5اوبودمقدار ) 
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 ن يش. يا( د تييدو لپاره ډيز 

4.2 -   ( جملې څخه    دی( هکتاره ده،خړوبيږي له  240مثال: داوبو لګولو يوه سيمه د يوه کانال په وسيله چې 

( هکتاره ځمکه کې ګني کرل کېږي،که چېرې دجوارو لپاره  120( هکتاره ځمکه کې جوار او پاتې ) 120) 

(  %20)   ضایعات( وي.داوړي په دوران کې انتقاليدونکې منځنۍ  cm180( او د ګنيو لپاره دلټا ) cm45دلټا ) 

 . کې دهر نبات د پاره ډيوټي محاسبه کړئ پیل ( وي،تاسې دکانال په %40)  ضایعاتاو کلنۍ منځنۍ  

 چې:  رابطه لرو حل:

𝐷 =
𝐵

∆
 𝑥 8.64, 

 په پورته رابطه کې:

D –  ( ډيوټي پهsec/3Ha/mپه يوه ټاکلې ځ )کې ريکارډ شويده.  یي  

 کې ريکارډ شوي ده.   یي( رسه چې په يو شان ځmد لټا د يوه نبات د پاره اندازه ده په مرت )  - ∆

B-   .اسايس موده ده په ورځ رسه 

 ( هکتاره ده،نو: 140ځمکه یې )  دیاوترکرالن  ( ورځې120جوار:اسايس موده یې )  (1

 
∆= 45 𝑐𝑚 = 0.45 𝑚 

 

𝐷𝑢𝑡𝑦 =
120 𝑥 8.64

0.45
= 2304

𝐻𝑎

𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐
 

 و په پام کې نيولو رسه: ضایعات( انتقايل  %20د) 

𝐷𝑢𝑡𝑦 = 2304 𝑥 
80

100
= 1843.20 

𝐻𝑎

𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐
 

 ( ورځې ده.نو: 120نبات دی اواسايس موده یې )  پرله پسېګني: چې داوبويو (2

 ( هکتاره دی: 100ځمکه چې مساحت یې )  دیدګنيو الن
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∆= 180 𝑐𝑚 = 1.8 𝑚 

𝐷𝑢𝑡𝑦 =
360 𝑥 8.64

1.8
= 1728

𝐻𝑎

𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐
 

 نيولو رسه: و په پام کې ضایعات( انتقايل  %40د) 

𝐷𝑢𝑡𝑦 = 1728 𝑥 
60

100
= 1036.80 

𝐻𝑎

𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐
 

اړينه    دیمثال: الن  -  5.2 نباتاتو د پاره  نبات لپاره ساحه کومه چې له    ارقاموجدول د  او دهر  راکوي،دهغو ډيوټي 

راځي.تاسې دذخیرې ظرفيت پيداکړئ،که چېرې په کانال    دییوې ذخیرې څخه دیوکانال پواسطه تر کنرتول الن

 . ( وي%12)  ضایعات ( اوپه ذخيه کې  %20)  ضایعاتکې  

)  په ساحه کې ډيوټي (𝑯𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒔کرل شوي ساحه )  اسايس موده نبات 
𝑯𝒂

𝒄𝒖𝒎𝒆𝒄
 ) 

 1800 4800 120 غنم

 800 5600 360 ګني

 1400 2400 200 پنبه 

 700 1400 120 سبزيجات

 800 3000 120 وریجې 

 حل:

i. :غنم 

 :اړين مقدار

 

  𝑄 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
=

4800

1800
 ,

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 داوبو اړين حجم: 

= 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑥 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

=
4800

1800
 𝑥 120 = 320 ,   

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
− 𝑑𝑎𝑦𝑠 

ii.  :ګني 
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 :اړين مقدار

  =
5600

800
= 7 

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 داوبو اړين حجم: 

 
= 7 𝑥 360 = 2520 ,   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

iii.  :پنبه 

 

 :اړين مقدار

  =
2400

1400
𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

=
2400

1400
𝑥200 = 343   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

iv.  :سبزيجات 

 :اړين مقدار

  =
1400

700
𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

=
1400

700
𝑥120 = 240   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

v.  :وریجې 

 :اړين مقدار

  =
3000

800
= 3.75𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د
  = 3.75 𝑥 120 = 450𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 − 𝑑𝑎𝑦 

 ډول پيداکوو:  دیاوبو اړين مجموعي حجم په ساحه کې په الن ترتيب رسه ،د  ېپه د
  = 320 + 2520 + 342 + 240 + 450 = 3872 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 
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 ( 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠يادونه:د  − 𝑑𝑎𝑦  جريان کې  ورځ  ټوله  په  اوبه  مکعب  مرت  يو  چې  دادی  مطلب  څخه   )

 لري،يعنې: 

  = (1 𝑥 24 𝑥60 𝑥 60)  , 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

  =
1 𝑥 24 𝑥 60 𝑥 60

104
, 𝐻𝑎 − 𝑚   ,    (1 𝐻𝑎 − 𝑚 = 104 𝑚4 

  = 8.64 , 𝐻𝑎 − 𝑚   

 رامنځته کېږي،نو:  ضایعات( %20څرنګه چې د کانال په بدنه کې ) 

= 33454 x
100

88
= 47519.89 𝐻𝑎 − 𝑚 

 

په    -  6.2 کانال  د  دلپاره ډيوټي  نبات  د هر  اوبه ورکوي،تاسې  ته  نباتاتو  کانال الندینۍو  يو اسايس  کې    پیلمثال: 

 . پيداکړئ

 ضایعاتانتقال  دلټا  دنبات نوم 

 cm 20% 45 جوار )اوړي( 

 cm 40% 30 غنم

 cm 40% 180 ګني

 cm 40% 50 سبزيجات)ګرمه هوا(

 cm 40% 30 مومپيل )ګرمه هوا( 

 فرضوو.  ارقامومناسبه 

 ډول رسه اسايس موده فرضوو:  دیحل:په الن

 ورځې123 جوار )اوړی( 

 ورځې120 غنم

 ورځې360 ګني

 ورځې120 سبزيجات)ګرمه هوا(

 ورځې120 مومپيل )ګرمه هوا( 
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په ساحه کې اوبه لګونه داصيل کانال له رس څخه صورت نييس.يومرتمکعب يف ثانيه مقدارچې دکانال له پیل څخه  

( مرت مکعب  يف ثانيه وي.نو په  0.8وپه پام کې نيولو رسه به دا مقدار په حقيقت کې ) ضایعات کانال ته داخليږي نود  

 کې داوبو ډيوټي دارنګه السته راوړو: پیله و په پام کې نيولو رسه د کانال پضایعاتدی صورت رسه د 

𝑈𝑠𝑖𝑛𝑔 𝐷 =
8.64 𝑥 𝐵 (𝑖𝑛𝑑𝑎𝑦𝑠)

∆ (𝑖𝑛 𝑚)
=

8.64 𝑥 123

0.45
= 2361.6 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 و په پام کې نيولو رسه ډيوټي دارنګه السته راځي: ضایعات(  %20کې د )  پیلترتيب رسه،دکانال په  ېپه د

𝐷𝑢𝑡𝑦 = 2361.6 𝑥 
80

100
= 1889.28 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 په عني ډول رسه دغنمو لپاره ډيوټي: 

=
8.64 𝑥 120

0.30
𝑥 0.60 = 2073.6 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 دګنيو لپاره ډيوټي: 

=
8.64 𝑥 360

1.8
𝑥 0.60 = 1036.8 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 دسبزيجاتو لپاره ډيوټي: 

=
8.64 𝑥 120

0.50
𝑥 0.60 = 1244.6 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 لپاره ډيوټي: اود مومپليو 

=
8.64 𝑥 120

0.3
𝑥 0.60 = 2073.6 𝐻𝑎/𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

ډيز  -7.2 د  لپاره  کانال  دیوه  النینيمثال:  په  چې  کوم  پيداکړئ  مقدار  کارول    دی   لپاره  داوبخور  ځانګړتياوورسه 

 . کېږي
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 (Ha/Cumecپه ساحه کې ډيوټي په ) (Haساحه په ) دیداوبخور الن دنبات نوم  ګڼه 

 700 350 )کلنۍ(ګني  1

 600 150 وریجې  2

 1500 600 باجرې  3

 1800 1200 غنم 4

 800 400 سبزيجات 5

 فرضوو:  

i.   15=  ضایعاتانتقايل% 

ii. 0.7وخت رضيب =  د 

iii. 0.8ظرفيت رضيب =  د 

 اوبو اړين مقدار:  حل: د

a) ګنيو لپاره:  د 

=
350

700
= 0.5 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

b) وريجو لپاره:  د 

=
150

600
= 0.25 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

c) باجرو لپاره:  د 

=
600

1500
= 0.4 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

d) غنمو لپاره:  د 

=
1200

1800
= 0.67 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

e) سبزيجاتو لپاره:  د 

=
400

800
= 0.5 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 

 لو موسمونو کې: ې ال بېاوبواړتيا په ب بيالبيلو نباتاتو لپاره د د
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 نبات نوم  د

  (Cumecاړين مقدار )

 ګرمه هوا پسلی مني کلنۍ

 0.5   - - - ګني

 - - - 0.25 وریجې 

 - - - 0.4 باجرې 

 - - 0.67 - غنم

 - 0.5 - - سبزيجات

 0.5 0.5 0.67 0.65 مجموعه 

 

i. مني موسم لپاره اړين مقدار:  د 
= 0.65 + 0.5 = 1.15 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐. 

ii. پسيل موسم لپاره اړين مقدار: د 
= 0.67 + 0.5 = 1.17 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐. 

iii. ګرمي هوا په موسم کې اړين مقدار:  د 

= 0.5 + 0.5 = 1 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐. 

  مقدار: یني ډيز د

=
1.17

0.7𝑥0.8𝑥0.85
= 2.458 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐. 

د بيالبيلو نباتاتو لپاره اسايس موده اوداوبو لګولوشدت ورکړل    دیجدول کې د يوه کانال الن  دیمثال: په الن  -  8.2

 . ولري ضایعات( %12( او ذخيه ) %20تاسې د ذخیرې ظرفيت پيداکړئ،که چېرې کانال )  شوی دی ،

 ساحه  دیدنبات الن اسايس موده)ورځو(  (Ha/Cumecپه ساحه کې ډيوټي) دنبات نوم  ګڼه 

 4000 120 1800 غنم 1



   

 
 

83 
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 3200 120 800 وریجې  2

 4500 360 700 ګني 3

 2400 120 1500 پنبه  4

 1600 120 600 سبزيجات 5

 حل:

i. :غنم 

 

 :اړين مقدار

  =
4000

1800
= 2.22 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 داوبو اړين حجم: 
= 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑥 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

= 2.22 𝑥 120 = 266.4   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 
ii.  :وریجې 

 :اړين مقدار

  =
3200

800
= 4 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

= 4 𝑥 120 = 480   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

iii.  :ګني 

 :اړين مقدار

  =
4500

700
= 6.43 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

 
= 6.43 𝑥 360 = 2314.8  𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

iv.  :پنبه 

 :اړين مقدار
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  =
2400

1500
= 1.6 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

 

= 1.6𝑥120 = 192   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

v.  :سبزيجات 

 :اړين مقدار

  =
1600

600
= 2.67𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 

 اوبو اړين حجم:  د

 

= 2.67𝑥120 = 320.4   𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

 اوبو اړين مجموعي حجم په ساحه کې:  ترتيب رسه ،د  ېپه د

  = 266.4 + 480 + 2314.8 + 192 + 320.4 = 3573.6 𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 

1𝐶𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦 = 8.64   𝐻𝑎 − 𝑚 

 اوبومجموعي حجم:  د

Total Volume of water = 3573.2 𝑥 8.64 = 30875.904 𝐻𝑎 − 𝑚 

 و په پام کې نيولو رسه: ضایعات ( %20په کانال کې د ) 

 اوبو اړين حجم:  د

= 30875.904 𝑥 
100

80
= 38594.88   𝐻𝑎 − 𝑚 

 توګه پيداکوو:  دیو په پام کې نيولو رسه،دذخیرې ظرفيت په الن ضایعات( %12همدارنګه په ذخيه کې د ) 

= 38594.88 𝑥 
100

88
= 43857.82   𝐻𝑎 − 𝑚 

واسايس موده یې  ( اHa/Cumec 864یوه نبات لپاره دلټا پيداکړئ که چیرې یې په ساحه کې ډيوټي )  مثال: د - 9.2

 . ( ورځې وي120) 

 حل:
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∆=
8.64 𝑥 𝐵

𝐷
, 𝑚 

=
8.64 𝑥 120

864
= 1.2𝑚 𝑜𝑟 120𝑐𝑚 

 

( اواسايس موده یې  Ha/Cumec 432نبات لپاره دلټا پيداکړئ ،که چېرې یې په ساحه کې ډيوټي )   مثال: د  -  10.2

 . ( ورځې وي45) 

 حل:

∆=
8.64 𝑥 𝐵

𝐷
, 𝑚 

=
8.64 𝑥 45

432
= 0.9𝑚 𝑜𝑟 90𝑐𝑚 

 . کې داوبو اړين مقدار محاسبه کړئ پیلډول رسه دويشونکي کانال په  دیمثال: په الن - 11.2

 ناخالص مساحت.    %80کرلو وړساحه = د

 د پسيل په موسم کې.   %50اوبو لګولو شدت =   د

 دمني په موسم کې.    %25اوبو لګولو شدت =   د

 .د پسيل لپاره   Ha/Cumec 2000کې منځنۍ ډيوټي =   پیل ویشونکي کانال په  د

 .دمني لپاره  Ha/Cumec 900کې منځنۍ ډيوټي =   پیل ویشونکي کانال په  د

 حل:

 هکتاره ده.  80000فرضوو چې ناخالصه زراعتي ساحه = 

 دناخاليص زراعتي ساحې ده. %80   د اوبو وړ مجموعي ساحه =  

=
80

100
 𝑥 80000 = 64000 ℎ𝑎. 

 مجموعي ساحه:  دیمني په موسم کې دکر الن د

=
25

100
 𝑥 64000 = 16000 ℎ𝑎. 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
الن  د دکر  کې  موسم  په  مجموعي    دیپسيل 

 ساحه: 

=
50

100
 𝑥 64000 = 32000 ℎ𝑎. 

 مجموعي مقدارد مني موسم لپاره:

 

=
16000

900
 = 17.77 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 پسيل موسم لپاره اړين مقدار: د

 

=
32000

2000
 = 16 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

  مقدار: یني ډيز د

= 17.77 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 (𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒). 

کېږي،که چېرې یې    پرچاوه( په اندازه اوبه  cumec 10کې د)   پیل له دروازې څخه دکانال په    ز دسلوي مثال:  -  12.2

 ( ډيوټي  کې  ساحه  اوبو  Ha/Cumec 700په  د  یې  کې  برخه  انتقالې  اوپه  دهغې  %30)   ضایعات(  وي،نوتاسې   )

 . ساحې مساحت پيدا کړئ کومه چې اوبخورکېږي 

 حل:

 sec/310 m :مقدار

 په اندازه راکم يش.  %30 کې به مقدار د   پیلدی. نودساحې په  ضایعاتانتقايل 30%   ❖

 کې مقدار:  پیلدساحې په  ❖
= 10 𝑥 0.70 = 7 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 په ساحه کې ډيوټي:  ❖

= 750 ℎ𝑒𝑐𝑡/ 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 
 هغه ساحه چې اوبخور کېږي:   ❖

= 750 𝑥 7 = 5,250 ℎ𝑒𝑐𝑡. 

( هکتاره دی،که چېرې  6000مثال: دیو ويشونکي کانال لپاره چې دناخالصې زراعتي ځمکې مساحت یې )   -  13.2

 ساحه کې یې دوريجو لپاره د اوبو لګولو شدت ( هکتاره اوپه 4000ساحې مساحت )  دییې دزراعت الن
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

( او د غنمو لپاره يی ډيوټي  ha/cumec 600( وي،همدارنګه دوريجو لپاره ډيوټي ) %30( او د غنمو لپاره ) 15%)  

 (3000 ha/cumecوي،نو تاسې دویشونکي کانال په پيل کې داوبو مقدار محاسبه کړئ ) . 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 حل:  

 ساحه: دیاوبخور الن د

 وريجې: 

= 0.15 𝑥 4000 = 600 ℎ𝑒𝑐𝑡. 

 غنم:

 

= 0.3 𝑥 4000 = 1200 ℎ𝑒𝑐𝑡. 

 اوبواړين مقدار:  وريجو اوغنمو لپاره د د ❖

𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒 =
600

600
 = 1 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 =
1200

3000
 = 0.4 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 کې:  پیلمني او غنم د پسيل دموسم نباتات دی ،نو اړين مقدار د ویشونکي کانال په  څرنګه چې وريجې د

= 1  𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 𝑜𝑟 1
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
. 

د  -  14.2 )   مثال:  دناخاليص ځمکې مساحت  لپاره  کانال  )   دی( هکتاره دی،په  12000منشعب  ( ځمکه %75کې 

 700کې )   پیل( او منځنۍ ډيوټي یې دیاد کــانال په  %30اوبولګولوشدت )   دزراعت وړده.دمني موسم لپاره یې د

ha/cumec ( شدت  لکولو  داوبو  لپاره  موسم  دپسيل   ، په  55%(  کانال  دهمدی  یې  ډيوټي  منځنۍ  او  کې    پیل ( 

 (1000 ha/cumec،ده )  اوبو اړين مقدار پيداکړئ کې د پیلتاسې د منشعب کانال په . 

 حل:

 ناخاليص ځمکې مساحت :   د

GCA = 12000 ℎ𝑒𝑐𝑡. 

 ځمکې مساحت : دیزراعت الن د

𝐶𝐶𝐴 =
12000 𝑥 75

100
 = 9000 ℎ𝑎. 

 : دی،نو%30    مني موسم کې یې د اوبو لګولو شدت څرنګه چې د
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 ساحه:  دیمني موسم الن د ❖

=
9000 𝑥 30

100
 = 2700 ℎ𝑎. 

 ha/cumec 700کې یې ډيوټي =  پیلدکانال په 

 اوبومقدار یې:  د

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
 =

2700

700
= 3.85 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 دی،نو: %55    څرنګه چې دپسيل موسم کې یې د اوبو لګولو شدت

 ساحه: دی دپسيل موسم الن ❖

=
9000 𝑥 55

100
 = 4950 ℎ𝑎. 

 ha/cumec 1000کې یې ډيوټي =  پیلدکانال په 

 مقدار یې: 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
 =

4950

1000
= 4.95 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 ( دی.cumec 4.95کې داوبو اړين مقدار )  پیلدمنشعب کانال په  ترتيب رسه  ېدپه 

  کانال پواسطه د   هیو   هر نبات د پاره ساحه چې د  جدول دنباتاتو په اړه اړين معلومات راکوي، د  دیمثال: الن  -15.2

اوبو له یوي ذخیرې څخه ورته اوبه رااخيستل کېږي،راکړل شوي ده،تاسې داوبو دذخیرې ظرفيت په داسې حال  

 . ( وي%12)  ضایعات( او په ذخيه کې  %20)  ضایعاتکې پيداکړئ چې په کانال کې 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 ( ha/cumecپه ساحه کې ډيوټي) ساحه)هکتار(  دیدنبات الن اسايس موده)په ورځو( نباتات 

 1800 4800 120 غنم

 800 5600 360 ګني

 1400 2400 200 پنبه 

 900 3200 120 وریجې 

 700 1400 120 سبزيجات

 حل:

a) :غنم 

 اوبو اړين مقدار السته راوړو: 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
=

4800

1800
𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 

 

 اوبو اړين حجم السته راوړو: د

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
4800

1800
 𝑥 120 =

𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
𝑥 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

= 320 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 
b)  :ګني: اړين مقداریې 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
5600

800
= 7𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 اوبو اړين حجم السته راوړو: د
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 = 7 𝑥 360 = 2520 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

c)  :پنبه: اړين مقداریې 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
2400

1400
𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 اوبو اړين حجم السته راوړو: د

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
2400

1400
 𝑥 200 = 342 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

d)  :وریجې: اړين مقداریې 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
3200

900
𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 اوبو اړين حجم السته راوړو: د

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
3200

900
 𝑥 120 = 426 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

e)  :سبزيجات :اړين مقداریې 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
1400

700
= 2𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 اوبو اړين حجم السته راوړو: د
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 = 2 𝑥 120 = 240 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

 اوبو اړين مجموعي حجم:  په ساحه کې د ❖

= 230 + 2520 + 342 + 426 + 240 = 3758 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 − 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

اوس يومرت مکعب يف ثانيه په ورځ کې مقدار دا معنی لري چې يومرت مکعب يف ثانيه کې مقدار په ټوله ورځ کې  

 يعنې: ،  جريان لري 

1 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 𝑑𝑎𝑦 = 1 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑦. 

 پس:

= (1 𝑥 24 𝑥 60 𝑥 60 ) 𝑚3 =
(1 𝑥 24 𝑥 60 𝑥 60 )

104
= 8.64 ℎ𝑎 − 𝑚, (1 ℎ𝑎𝑚 = 104𝑚3. 

 اوبو مجموعي حجم:  د ❖

= 3758 𝑥 8.64 = 32469.12 ℎ𝑎 − 𝑚 

 : ضایعات( %20کانال په بدنه کې )  د

 اوبو اړين مجموعي حجم:  د

= 32469.12 𝑥
100

80
= 40586.4 ℎ𝑎 − 𝑚 

 دی نودذخیرې ظرفيت دارنګه پيداکوو:  ضایعات ( %12څرنګه چې په ذخيه کې ) 

= 40586.4 𝑥 
100

88
= 46120.92 ℎ𝑎 − 𝑚 

 . نيو معلوماتو په پام کې نيولو رسه دغنمو اوګنيو لپاره په کانال کې داوبو ډيوټي محاسبه کړئدیمثال: دالن  -16.2
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 ګني  غنم  دنبات ډول 

 cm 15cm 10 یوځيل اوبه کولو لپاره ډلتا د

 days 10 days 15 داوبخور ترمنځ انرتوال

 30 10 داوبخورمجموعي شميه

 حل:مجموعي دلتا: 

= 10 𝑥10 = 100𝑐𝑚 = 1𝑚 

 اسايس موده: 

𝐵 = 15 𝑥10 = 150 𝑑𝑎𝑦𝑠 

 وو:کار فورمول  دی اوس الن  

𝐷 =
8.64 𝑥 𝐵

∆
= 100𝑐𝑚 = 1𝑚 

 غنمو لپاره ډيوټي:  د

𝐷𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 =
8.64 𝑥 150

1.00
= 1296 𝐻𝑎/𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 

 دګنيو لپاره دلټا:

∆= 15 𝑥30 = 450𝑐𝑚 = 4.50𝑚 

 اسايس موده یې: 

𝐵 = 10 𝑥30 = 300 𝑑𝑎𝑦𝑠 

 ګنيو لپاره ډيوټي:  د

𝐷𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑒 =
8.64 𝑥 300

4.50
= 576 𝐻𝑎/𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 

الن  -17.2 داوبخور  په    دیمثال:  کانال  دویشونکي  چې  )   پیلساحه  مساحت  یې  ) 900کې  دی،  هکتاره   )60%   )

 ( ) cm 120وریجې په مني موسم کې چې دلټا یې  او   )80% ( پيشنهاد شوي دی  cm 50( غنم چې دلټا یې  ( ده، 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 ( یې  رضيب  پسيل  0.6،دوخت  او  مني  ،د   )

 ( دی.دمني او %40( او ) %25)  ضایعاتموسمونو کې یې په ترتيب رسه 

 

  ( موده  اسايس  یې  دلپاره  موسمونو  دواړو  اوبودډيز 100پسيل  د  لپاره  کانال  ویشونکي  د  ده،تاسې  ورځې    یني ( 

 . مقدار محاسبه کړئ

 حل:  

 

 ساحه: دیاوبخور الن د

= 900 𝐻𝑎. 

 ساحه:  دیوريجودکر الن  د

=
60

100
𝑥900 = 540 𝐻𝑎. 

 ساحه: دیغنمودکر الن د

=
80

100
𝑥900 = 270 𝐻𝑎. 

 لپاره دلټا: وريجو   د

∆ 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒 = 120 𝑐𝑚. 

 

 غنمولپاره دلټا:  د

∆ 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 = 50 𝑐𝑚. 

 دواړو نباتاتو لپاره اسايس موده:  د

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑐𝑟𝑜𝑝𝑠, 𝐵 = 100 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

 وريجو لپاره ډيوټي:  د

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒 = 𝐷 =
8.64 𝑥 𝐵

∆
=

8.64 𝑥 100

1.2
= 720 𝐻𝑎/𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 غنمو لپاره یې ډيوټي:  د

  



   

 
 

95 
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𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 = 𝐷 =
8.64 𝑥 𝐵

∆
=

8.64 𝑥 100

0.5
= 1728 𝐻𝑎/𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐 

 اوس یې مقدارونه پيداکوو: 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐷𝑢𝑡𝑦
, 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 

 وريجو لپاره:  د

𝑄𝑟𝑖𝑐𝑒 =
540

720
= 0.75𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 غنمو لپاره:  د

𝑄𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 =
720

1728
= 0.42𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 رضيب په پام کې نيولو رسه:   و او دوخت دضایعات د ❖

 

 وريجو لپاره اړين مقدار:  د

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒 =
0.75

0.6 𝑥 0.75
= 1.65𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 غنمو لپاره اړين مقدار:  د

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑎𝑡 =
0.42

0.6 𝑥 0.6
= 1.16𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐. 

 

  مقدار: ینيډيز  ویشونکي کانال لپاره د د

𝑄 = 1.67 𝑐𝑢𝑚𝑒𝑐𝑠. 

 ( Methods of Improving Duty) ډيوټي د ښه وال طريقې   د 8.2

څاڅکو په   آبپاشۍ طريقه، چرو طريقه او يا هم د  لکه د،  استعاملولو لپاره ځانګړې طريقې شته    د  اوبو  د  (1

 ډول داوبوپاشل. 

 پټيو او فارمونو ځانګړي هواری.  د (2

 زده کړو ورکول.   اقتصادی استعامل په موخه د اوبو د  هقانانو او بزګرانو ته د د (3

 بدنې ساتنه او څارنه.  دکانال  کانالونو پوښښ کاري اوپه ځانګړي ډول رسه د  د (4



   

 
 

96 

 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 لو رسو اوتخمونو استعاملول.ېالبېب د (5

 اوبو لګولواوبوته الس رسی.  په حجمي ډول رسه د (6

 ځانګړي حجمي طریقې استعاملول. د (7

اوبو    موازي کانالونو جوړول،که چیرې دوه کانالونه رسه څنګ په څنګ وبهيږي نو په کانالونو کې به د  د (8

 به یې هم راکم کړل يش.  ضایعاتسطحې راکمي او 

 

 ( Assessment of Irrigation Water) اوبو لګولو د اوبو ارزونه   د   9.2

د د يوې کمې  یيهغه اوبه چې د اوبو لګولوپه موخه د حکومت په لګښت رسه بزګرانو ته تهيه کېږي نو ب •

.په   وي  لرونکی  مالیې  ب  دیاندازې  بزرګران  رسه  ماليات    ددېد  یي ترتيب  کې  بدل  په  استعامل  د  اوبو 

ه ده چې  یيحکومت ته ورکړي،چې دی حالت ته د اوبو لګولو ماليه ويل کېږي. دغه ماليات مرکزي رسم

بان اندازه داوبو لګولو دسيستمونو په ترميامتو  لپاره ډيره    دی بيا یې يوه  لګول کېږي.کومه چې دانجنيانو 

 اړينه ده. 

 نو نه ماليات راخيستل کېږي هغه دادی: دکومو موخو له مخې چې دبزګرا •

 چې دپروژې دجوړولو قيمت پرې پوره کړي.  (1

 دکارګرانو،دبيال بيلو کارونو او ترميامتو لګښتونه پرې پوره کړي.  (2

 ملت ته یې ګټه رسيږي.  (3

 ه اوغي اقتصادی استعامل څخه ډډه وکړي. یيوڅارل يش ترڅو د اوبو له بيځ  ېد بزګران  (4

 ( Methods of Assessment) ارزونې طريقې   د

 ارزونې لپاره پنځه طریقې شتون لري:  د •

 مساحت له مخې ارزونه يا دنبات د اندازې له مخې ارزونه. د (1

 حجمي ارزونه.  (2

 موسم په اساس ارزونه.  د (3

 مرکبې اندازې له مخې ارزونه. د (4

 ارزونه.  دریمي  (5
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 ارزونه نبات د اندازې له مخې  مساحت له مخې يا د د .1

                                                         (Assessment of area basis or Crop basis ) 

 ډول ارزونه کې دقدمونو پواسطه کرل شوې ساحه اندازه کېږي.  دیاوبو لګولو دسيستم په  د •

 دواړه په يوه وخت کې تررسه کېږي،د مثال په ډول: •

i. نبات دکرلو په وخت کې د . 

ii. نبات د حاصل خيزۍ په وخت کې.  د 

حاصالتو داخيستنې په وخت کې ( د مالیې دغوښتنې خب دهر بزګر    په وروستيو کې )د  دی نبات د مو   د •

 کېږي. چمتو لپاره 

 

یو استازي له لورې،میراب اوياهم    حکومت د  ځمکې اندازه کول د بيالبيلو باصالحيته اورګانونو لکه د  د •

مسؤل او ګامرل شوي شخص په مرسته تررسه يش دادنده يو مهمه دنده ده چې  بل يو    يش چې د   یي کید

 د په پوره ريښتينولۍ رسه تررسه يش. یيب

مله وي نو  انبات خرابيدنه که د اوبو د کمښت له اثره اويا هم د نورو آفاتو له    بيال بيلو الملونو له مخې د  د •

 د بزګرانو ته تخفيف ورکړل يش.یيب

اوبپه هند کې ټولې ځمک • نبات د اندازې له مخې    ه ې چې د کانال پواسطه  او د  اوبوله مخې  کېږي،نو د 

 ټاکل شوي دی. 

 ( Disadvantages)  تاوانونه

هغه بزګران چې دکانال په رس کې وي نو ډيري اوبه به مرصفوي او برعکس هغه بزګران چې د کانال په  (1

 کې وي نو دکانال له کايف اوبو څخه به بې برخې وي.پای 

 ه وکاروي. یياوبه بيځ ښايياوبو دحقيقي استعامل له مخې ماليه وضع نه کړل يش نو بزګران  تر هغې چې د (2

 

 ( Volumetric Assessment) حجمي ارزونه  .2

 طريقه کې ماليه دتهيه شويو اوبو دحقيقي حجم له مخې ټاکل کېږي.  ېدپه  •

 اقتصاد له نظره داوبو د استعامل دا طريقه منطقي ده.  د •

 طريقه کې داوبو د کمبود موقعيتونه په ښکاره ډول رسه ښودل شوي دی.  ېدپه  •

طريقه کې دا اړينه ده چې په هر    دیمګر دا طريقه په هند کې ډيره داستعامل وړ نه ده. ځکه په   •

 کړل يش.  یي پرځ یيکې دی د اوبو د اندازه کولو په موخه داوبو ميرتونه ځ یيځ
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 وڅارل يش.  دیات دی نو دا به ستونزمنه وي چې ښه څرنګه چې داوبودميرتونو لګښتونه زي •

 ( Disadvantages)  تاوانونه

 پري وساتل يش.  دیاوبو دميرتونو ريکارډ  هميشنې شخص ته اړتيا ده چې د يو (1

 يش د کانال په کوچنيو خروجي برخو کې ميرتونه کار ورنکړي.  یي کید (2

يش ميرتونو ته هغه ذرات او خځلې چې په اوبو کې شتون لري ورداخلې    یي اوبو دجريان پرمهال کید  د (3

 يش او د ميرتونو د بندیدو المل يش. 

 الس پورې کړي.    دیيش بزګران له اجازې پرته د اوبو په غالکولو بان  یي کید (4

 

 يش د اوبو د ارزونې لپاره دا طريقه وکاروي.  یياوبو لګولوهمکاره ټولنې کول  د •

 ( Assessment on Seasonal basis) موسم  له مخې ارزونه   د .3

لو موسمونوکې ،تررسه  ې ال بېمقدار ارزونه دنبات د کرل کېدو په يوه ټاکيل وخت او ب  طريقه کې د   ې دپه   •

 کېږي. 

 په هند کې دا طريقه نه کارول کېږي.  •

 ( Assessment on composite rate of basis)    ارزونهمرکبې اندازې له مخې  د .4

 څخه په الس راځي.  جوړښتداتو له یيداطريقه داوبو د مالياتو او د ځمکې دع •

 دواړو )داوبو او ځمکو( ماليات په ګډه راټولوي.   االتونه دیيپه هند کې ځينې  •

 

 يا پرمختليل مالیې ارزونه  دریمي  د .5

  (Permanent assessment or Betterment levy basis ) 

اوبو لګولو لپاره ولري او له کانال   ونو کې بزګران خپيل شخيص رسچېنې دیي يش په يو شمي ځ  الیکید   •

 . وکاروئڅخه اوبه یواځې د وچکالۍ په وخت کې 

موده کې    د • په  ته    دیوچکالۍ  اضايف  ،  اجازه ورکړل يش  ددېبزګرانو  د  پرته دي  اوبو  له  کانال  د  چې 

 دورکړې څخه ګټه پورته کړي. مالیې 
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مساحتي او حجمي  طريقو ترمنځ پرتلنه د     1.9.2 

 مساحتي او حجمي  طريقو ترمنځ پرتلنه  د

 حجم په اساس د مساحت په اساس د

اوبو ماليه له هغې حقيقي ځمکې څخه چې دکرنې  د .1

 وي ورکول کېږي.  دیالن

بزګرانو له لورې چې داوبو له څومره حجم څخه   د .1

 استفاده شوې وي،ماليه ورکول کېږي. 

و اود اوبو د غي اقتصادی استعامل  ضایعات اوبو د د .2

 امکانات په کې وي.
 پکې نه وي. ضایعاتاوبو  د .2

 ته اړتیا نلري.   (water meterاوبو اندازه کولو) د .3
اوبو د اندازه کولو په موخه داوبو دميرتونو نصبول  د .3

 اړين دی. 

 اوبو لګول په پراخوساحو کې ښه نتيجه ورکوي. د .4 استعامل. اوبو نا انډوله  د .4

 

 ځانګړتياو مناسب والی   اوبو لګولو لپاره د خاورو د د 10.2

                                                                    (Properties of Soils Suitable for Irrigation ) 

 ډول دی:  دیددوي وړتیا ځانګړتیاوې د اوبو لګونې لپاره په الننفوذ او    اوبو د په خاورو کې د

𝑝𝐻کېمياوي ځانګړتیاوې لکه تيزابيت چې )  (1 < 7.) 

 څخه کم(.p.p.m 200مجموعي وييل کېدونکو مالګو اندازه )له   د (2

 فزيکې ځانګړتیاوې لکه  عادي خاورې،دکرنې ښه خاورې،پستې خاورې او شګلنو خاورو ترمنځ ترکېب.  (3

 ګړتياوې لکه لوی،منځنۍ او دانه دارې خاورې. جوړښتي ځان (4

 نفوذ پذيرۍ ځانګړتياوې لکه په خاورو کې لږ او په شګو کې ډير.   اوبود د (5

 خاورې ژوروايل لکه رغۍ،منځنۍ او ژور.  د (6

 اوبو د ظرفيت شته والی.  د (7

𝑝𝐻هغه خاوره چې )    = 7 − (  %5،سودیم یې د ) څخه کم(  p.p.m 200مالګي ترکېب یې )له    د  ( ترمنځ او8.5

منځنۍ ژوروالی او د اوبو د شته وايل    اوبو تييدنه ورڅخه قسمي او نارمل،   د   څخه لږ،منځنۍ جوړښت یې ترکېبي ،

لپاره مناسبې وي،  اوبو لګولو  اوبو    یينو دارنګه خاوره کېد   ځانګړتياوې يې د  له مخې د  يش چې دسم مدیريت 

 لګولو د پاره وکارول يش. 
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 Investigations for reservoir Planning)) ې پلټن پالنولو لپاره  ذخريې د  اوبود د 11.2

 اوبو لګولو د پروژو په راپورورکولو کې کار یدلې دی:  څيړنيزې طريقې د ېنۍدتوګه الن  ټولېزهپه 

په    دیسال راغله چې يوه د اوبو لګولو پروژه    ې دکله چې په  :    ( Reconnaissance) لومړنۍ رسوې   •

ځ هغه  په  يش،که چیرې  پلې  کې  سيمي  د  یييوې  د  کې  لګولو  لپاره    اوبو  کولو  د ذخيه  داوبو  پروژې 

ډول    ددېیوې چابکه رسوې له مخې    د  نو،  بيالبيل محلونه شتون ولري چې پروژه دی پکې تررسه يش 

ذخيو لپاره    يش د اوبو د   یي له مخې انجنيان کول  ددې پروژې پيل کول د لومړنۍ رسوې په نامه يادیږي،  

 ونه پيداکړي چې له مخې یې داوبو لګولو پروژه تطبيق يش. یيڅوداسې الزم ځ

 

وسیله    پرته له رسوې له دقيقو آالتو په  ارقاموپه لومړنۍ رسوې کې د ساحې پلټنه تررسه کېږي او فزيکې   •

رسیږي.دغه   کول  ارقامو رسته  یې  مخې  له  چې  راکوي  دساحو شميه  ته  لګولودپروژو    یي مونږ  داوبو  شو 

 په نښه کړو.بل پړاو دهرې ساحې دوړتیا اوناوړتیا مطالعه کول دی. یيلپاره مناسب ځ

 :( Preliminary Surveys) مقدمايت رسوې 

 دپروژو مطالعه تررسه يش نو بيال بيل ډوله څيړنې اړينې دی.   دیلپاره چې د ټولو لورو څخه  ېدد •

 دري ډوله څيړنې تررسه کېږي:   دی په مقدمايت رسوې کې الن

 انجنيي رسوې.  (1

 درولوجيکې رسوې. یيه (2

 جيولوجيکې رسوې.  (3

 (: Engineering survey) انجنريي رسوې   .1

ډول رسوې يا څيړنه کې بيال بيل ډوله رسوې لکه :پلني ټيبل رسوې،ټريورس رسوې، توپوګرافيکې    ېپه د

ډول رسوېو موخه داده چې داړوند ساحې    يدرسوې اونورې شاملې دی کومې چې په کار اچول کېږي.د 

 کنټور نقشه يا توپوګرافيکې نقشه پرې ترتيب کړل يش.  

او په هغو     ( پورېm 3-1شو چې نسبتآ په هموارو ساحو کې د )   یيدوو کنټور خطونو ترمنځ انټروال کول  د •

 ( پورې په پام کې ونيسو. m 10-5شو چې ياد انټروال د )  یيسيموکې چې لوړي او ټيتي )غونډي( وي کول

 د چمتو کړل يش: یيمعلومات اړين دی چې ب دیپه کنټورنقشه کې الن  •

a) ساحه. دیاوبو تر پوښښ الن د 

b) ذخیرې ظرفيت.  د 
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c) یيبند دلپاره مناسب ځ د . 

d) د  ( پرچاوې او خروجي مجراoutletsد پاره دځ )ونو ټاکل.یي 

 مساحت د ظرفيت منحنيات(  مساحتي لوړوالی او ذخريوي لوړوالی منحنيات )د د

                     (Area-elevation and Storage elevation Curves (Area-Capacity Curves) ) 

( پورې  m 3-1(: د کنتورونو د انټروال رسه چې دکنټورونو ترمنځ فاصلې یې د ) HFL) سطحه د سيالب لوړ •

 وي،رسوې کېږي. ددغو کنټرورونو ترمنځ مساحتونه د پالنيميټرپواسطه ترالسه کېږي،د بیلګې  

 

•  ( رسه  ترتيب  په  مساحتونه  ترمنځ  کنټورونو  پسې  پرله  پرله  د  توګه  او  1A  ،2A  ،3Aپه   ،nA ( .د  دی   )1A  )

) مساحت   اود  اصغري  کې  برخه  الندینۍ  په  دکاسې  ذخیرې  په  nAد  کاسې  د  ذخیرې  د  به  مساحت   )

 چې دغه منحنيات د ډوبې شوې ساحې بيال بيل ارتفاعات راکوي. ،  پورتنۍ برخه کې اعظمي وي 

 شکل( دمساحتي ارتفاع منحني راښیئ.  4.2)  •

 ( Storage Elevation Curve) ذخريوي ارتفاع منحني  د

خيه کې  شو په ذ  یي شوي دی کول  بیانډول    دیپريسموډل دفورمولونو له مخې ، چې په النکون او د    د •

 دذخيه شويو اوبو حجم د پرله پرله پسې کنټورونو له مخې محاسبه کړو. 

 دظرفيت منحني په ذخيه کې دذخيه شويو اوبو اندازه په بيال بيلو انټروالونو کې راښیي.  •

 

i.   دکون فورمول (Cone formula:) 

V =
𝐻

3
(𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1𝑥𝐴2), 𝑐𝑢. 𝑚 

 په پورته رابطه کې:

V- د  ( 1دوو ګاونډيو کنټور خطونو ترمنځ حجم دی چې دA ( او )2A ( مساحتونو لرونکی دی په )2km .رسه ) 

H –  ( ددوو ګاونډيو کنټورونو ترمنځ عمودی فاصله ده پهm.) 
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ii.  دپريسموډل فورمول (Prismodal formula :) 

V =
𝐻

6
(𝐴1 + 𝐴2 + 4𝐴𝑚), 𝑐𝑢. 𝑚 

 په پورته رابطه کې:

V- د  ( 1دوو ګاونډيو کنټور خطونو ترمنځ حجم دی چې دA ( او )2A ( مساحتونو لرونکی دی په )2km .رسه ) 

H –  د  ( دوو ګاونډيو کنټورونو ترمنځ عمودی فاصله ده پهm.) 

mA –  مساحت دی. دوو ګاونډيو کنټوري خطونو ترمنځ دیوه کنټور د خط منځنۍ  د 

 ( رسه د اوبو حجم راکوي. MCMتوګه د ذخیرې ظرفيت مونږ ته  په ميلون مرت مکعب)  ټولېزهپه  •

 

  يش يوه اندازه ځمکه  د   یيچې له مخې یې کید   هغې ساحې په مساحت پوهيدل چې ډوبيدونکې وي،  د •

هغو  دیاوبوالن د ځمکو  نو  د  يش  یې  چې ځمکه  ته  د   خاوندانو  په    دیالنپواسطه    اوبو   ذخیرې  کېږي 

 ي هغوی ته جبان ورکول .  یي دقيقه توګه برآورد او بی

شو چې رسکونه،داورګاډي پټلۍ،او نور نښلونکې خطونه په   یيساحې له توپوګرافيګي حالت څخه کول  د •

 سمه توګه وغځوو او جوړیې کړو. 

 (: Hydrological Survey)درولوجيکې رسوې  یيه .2

چې   دیډيره مهمه ده چې د اوبو په هغې اندازې بان جوړيږي،نو دايوه ذخيوي کاسه  اوبو کله چې د •

 ذخيه کې موجوده وي، ځانونه پوه کړو. دذخیرې له جوړولو وروسته په 

 ارقاموامله تررسه کېږي چې هغه  دیدرولوجيکې رسوې د ابريزه ساحې لپاره له یيترتيب رسه،ه دیپه  •

 کومه چې په ذخيه کې د اوبو د شتون لپاره اړينه وي،په الس رايش.

 ډولونو رسه وويشل يش:  دیدرولوجيکې رسوې په النیييش ه یي کید •

i.  ذخيه په الس راځي. د ماډل مطالعه کول چې موجوده   سطحی بهیرله اړوند ساحې څخه د 

ii. په وخت کې د ه ناوړه سيالب  تحليل ترڅود  یيد  او  لپاره ډيزدروګراف څيړنه   ینيپرچاوې 

 تررسه اوظرفيت یې پيداکړو. 

 (: Geological survey) جيولوجيکې رسوې   .3

 په دوو مرحلو کې تررسه کېږي:  توګه ټولېزهجيولوجيکې رسوې په  

i. سطحې پلټنه او دسطحې نقشه کول. د 

ii. سطحې پلټنه. دی ځمکې دالن د 
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 معلومات راکوي:  ين ېسطحې پلټنه د پام وړ الند دی ذخیرې دالن د

 په ذخيه کې د اوبو ساتل.  (1

 دبند دتهداب لپاره استوارۍ.  (2

 و په مينځ کې ددرزونو اويا هم په ذخيه کې دنورو نيمګړو)غيبې( ساختامنونو پيداکول.ډبرد (3

 دژوروايل او بارولو ډول یې.  (4

 . رشایطاوبو  دی په سيمه کې د ځمکې الن (5

 و دپيداکولو لپاره دموادو دمعدن دموقعيت ساحه. دساختامين مواد (6

 

 (:  Detailed and Precise Investigations) تفصييل او دقيقي څيړنې 

نيول    چاروله مقدمايت رسوې وروسته یواځې يو څو ساحې غوره کېږي او د راتلونکو   • د پاره په پام کې 

 کېږي. 

 ډول څيړنه کې،دفرتي مطالعات ،دهرې غوره شوي ساحې د پاره برآورد چمتو کېږي.  ېدپه  •

( په دفرت کې چمتو  Drawing) نقشې ، دکارونو قيمتونه او ینيد ذخیرې د بيال بيلو ساختامنونو تفصييل ډيز  •

اوبیا  توګه دذخیرې لپاره څو ساحې دارنګه څيړل کېږي چې وړوالې او ناوړوالې یې معلوم    ې کېږي.په د

  يوه ساحه وروستنې او قبوله يش. ورڅخه

 ( : Economic Considerationsاقتصادی پاملرنې ) 

 حالتونو کې راټوليږي.  دیدطبيعي جوړښت له مخې داوبو لګولو موضوع په الن •

 او اداره کېږي.  دیحکومت له لورې پالن اواجراء کېږي اوبيا ګټې اخيستنې ته وړانداوبو لګولو پروژې د  •

 ې پروګرام د مالياتو يوه برخه جوړوي. یيداوبو لګولو پروژې دميل پرمختي •

•  ( په  لګولو کميسيون  داوبو  پروژو دمالیي    دی( کال کې الن 1972په هند کې  د  لګولو  ځانګړتیاوې داوبو 

 بولې کړي: نتيجو له مخې ق ازمايښتې

a) دیدهرېو کار د مرکزي لګښت په پام کې نيولو رسه ټوليز مرصف په ساختامن بان . 

b)   کلنۍ او  په مرکزي  پيل کې د کار  په  د کال  په ساده ګټې رسه  مالیې کلنۍ محاسبه  او  دقرضیې 

 . دیلګښتونو بان

c)  . دمالیې داعتبار په کلنۍ محاسبه کې مستقيم او غي مستقيم سندونه شامل دي 

 يش چې ګټه او تاوان راوښیي.  یي ( ترمنځ توپيونه کید c( او ) bکال لپاره د )  دیوه  •
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 کېږي   یي لست چې وررسه يوځ  ارقامودپروژې دراپور رسه د هغې رسوې د  12.2  

                                       (List of Survey Data to be Attached with the Project Report  ) 

 اوبو لګولو د پروژې لپاره راټوليږي   چې د ارقامهغه  1.12.2

                                                      (Data to be Collected for Irrigation Project ) 

د • چې  ده  ښودلې  د  څيړنو  دل  وپالنولښه  پروژی  جيولوجيکې  یيه  ميرتولوجيکې،  ې پاره  او  درولوجيکې 

 فرعي ډولونه لري:  دیدغه څيړنې الن ،اړین دی  معلومات را ټول

 

i.  .مقدمايت څيړنه 

ii. .هراړخيزه څيړنه 

 د پکې الندیني معلومات شامل وي: یيمقدمايت څيړنې راپورچې د انجني له لورې ورکول کېږي ب د

a. عادی اوبو اټکليز مقدار. شته د 

b. نیمګړتیاويپه موده کې  برابرولوپهاوبو د  د . 

c. پروژې تخنيکې امکانات،لکه: د 

i. ساحه. دیکرنې الن د 

ii. خاورو خاصيت.  د 

iii. نباتاتو ډولونه.  د 

iv.  .په اوس او راتلونکې کې د اوبو لپاره غوښتنې 

d. ټولو پيشنهاد شويو کارونو اټکليز لګښت.  د 

داتو او  یيداتو په راټولولو کې ، دزراعت څانګه د عیيرسه د ع  څانګې   اوبو لګولو د اوبو لګولو انجني د    د •

 مالیې له اړخه او دنباتاتو په ډولونو کې ،دکرنې په طريقو او نورو کې رسه سال اومشوري کوي . 

تررسه   • رسوې  تفصیيل  بيا  نو  شو  وبلل  وړ  لورې  له  انجني  دمرش  کېدوامکان  دعميل  دپروژې  چېرې  که 

 شيان شامل دي:  دیچې پکې النکېږي 

 اوبو دشتون لپاره ساحوي کار. د .1

 سيندونو اندازه کول. د .2

 بند دساحې تثبيتول اوټاکل.  د .3

 ساختامن دجوړيدولپاره د موادو برابرول.  د .4

 په ذخيه کې درسوباتو موضوع. .5
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 ذخیرې دکاسې کنټوري رسوې.  د .6

 .  دمشاهدايت څاه ګانو کېندلبند په ساحه کې  د .7

 . یي( لپاره مناسب ځoutletsاوبو دويستنې)  د .8

 بند ډول.  د .9

 .اسايس کانال مسي )لوری(  د .10

 کرنې د ساحې لپاره دخاورو رسوې.  د .11

 

کېږي اوبيا دهغې په بدل کې   دیاوبو الن  بندپه کاسه کې د  هغې ځمکې په اړه تفصيالت چې د   د .12

 ونو کې خلکو ته دهغوي تبادله ورکول. یيپه نورو ځ

دیني ډيز  ازمايښتي • پالن  او  ب    له  یې  اوقيمت  تررسه  پرمټ  معلوماتو  بېپورته  په الس  ې ال  لو شيامګانو څخه 

 راځي.

 تخنيکې او اقتصادی واريانت ټاکل.  دکې  یيپه پ •

 ( Project Reportپروژې راپور )  د 2.12.2

مسوليت لري د پروژې د پاره يو  وي انجني له لورې چې دا یې  یياجر  د  هرې پيشنهاد شوې پروژې لپاره،  د •

بڼه بحث کوي او لرونکی د  چې دا  راپور ليکل کېږي ، یو ښه حجم او څو   راپور د پروژې په تخنیکې 

 ونو وي. فصل

 : دیونو څخه جوړ شوی  فصلو اسايس ېراپور له الندین دا

 موجوده پروپوزل )پيشنهاد( رسه دپروژې تيه تاريخچه.  د (1

 لکه:داوبه کېدونکوځمکواندازه په هکتار.پروژې کرنیزو اړخ  د (2

 اوبو لګولودساختامنونو بڼې لکه: د (3

a) کړنې. )رسبند( ارتفاعي فشار  د 

b) کانال بدنه. د 

c) کانال ډبرېن کارونه.  د 

d) .او نور ډول ډول کارونه 

 ساختامين کارونه دادی:  (4

a)  .ساختامين مواد ،اوبه او اړوند لګښت یې 

b)  پالنټونه. کارګران ، ځانګړي اسباب او 
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c) جوړونې لپاره پروګرام.  د 

d) .ترانسپورټيشن او داړيکوجوړول 

 دنقشې اقتصادی والی:  (5

a) قيمت خالصه. د 

b) ې بيته پوره کول. یيلګول شوي رسم د 

 م:یيضم (6

 

a)  .دپروژې بڼې 

b) ه. یياحص 

c)  .دمعلوماتو او جدولونو بيانول 

d) .دڅانګو اونورو رسه اړونده اړيکې 

e)  .نقشې ،عکسونه او نور 

f)  پالنونه او برآوردونه. تفصیيل 

g)  .داستعامل شويو مقدارونو د مهال ويش کاپي 

 ( Reservoir Planning) ذخیرې پالنول  د 13.2

د کې    بندونه  مقطع  عريض  په  اومجراګانو  د  ددېسيندونو  چې  جوړيږي  د  لپاره  ته  شا  مصنوعي    بند  اوبو 

 د تررسه يش. یي او ښې کړنې ته اړتيا لري چې بیني،ډيز پالنجهيلونه او ذخيې رامنځته کړي او دا ډير دقيق 

   : جوړيږي و موخو لپاره ې ذخيوي کاسې دالندین اوبو د

 اوبو جمع کول اوتهيه کول.  اوبو لګولو لپاره د  د (1

 انرژۍ رامنځته کول. بریښنا د (2

 اوبو تهيه کول. کليواوبانډو ته د (3

 صنعتي موخو لپاره د اوبو تهيه کول. (4

 کشتۍ چلولو لپاره دلويو کانالونو جوړول.  د (5

 شدیدو سيالبونو مخنيوی کول. د (6

 شاړو ځمکو خړوبول.  د (7

 رامنځته کول. یيکبانو دروزين لپاره ځ د (8

 ونو رامنځته کول.یيتفريحي اوساعت تيۍ دځ د (9
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 ( Selection of Site for a Reservoir of Dam)ټاکنه  یي ځ یوې ذخیرې لپاره د بند د د 1.13.2

 غوښتنې په پام کې ونيول يش.  دید النیيپه ټاکلو کې ب یيیوې ذخیرې دځ د •

  کې وي چې د   یيد په کايف اندازې رسه پراخه اوپه داسې ځیيابريزه ساحه ب  کايف ابريزه ساحه: (1

 ولري. ورښت لويدنې په لوړ اوياهم منځنۍ زون کې موقعيت 

 

ظرفيت:  د (2 ب  د  ذخیرې  توپوګرايف  دساحې  دیيذخیرې  چې  وي  جوړه  داسې  کايف    د  اوبوله 

 fanشکل له نظره پکی ډوله)   بند تر رسه پورې پورته يش اوابريزه ساحه یې د  ظرفيت پرته اوبه د

shaped .وي ) 

  د  رامنځته يش ترڅود په يوې نسبتآ تنګې درې کې  یيذخیرې کاسه ب  د بند خورا لږ اوږدوالی:  د (3

 بند کم اوږدوالی ولري.  دیالن نظر

ب:  بند تهداب  د (4 ذي سطحې کې شتون  ې اوغيقابل نفو صخره ا د په يوې سختې،یيدبند تهداب 

 د دکايف ژوروايل لرونکی وي. یيولري اوهمدارنګه دبند تهداب ب

ساتنه  (5 ب  د:  داوبو  اوتهداب  په ساحې  یيبند کاسه  وساتلی يش.دذخیرې  اوبه  داسې  د  کې ممکن 

کې   ذخيه  په  چې  کومي  وي  لرونکی  وړتيا  دتييدلودښه  داوبو  چې  ولري  شتون  ډبرې 

د داسې کلکې يش چې داوبو  یيداوبودساتل کېدودحجم دکموالې المل ګرځي.نو دبند څنډې ب

 يش.    یيدتييدو مخنيوی وکړ

ب:  ساحه   دیداوبخورالن (6 اندازې رسه  تیيپه کايف  لګولو ساحه ذخیرې  داوبو  پرته وي  د  نژدی  ه 

 و څخه مخنيوی شوی وي. ضایعاتترڅودکانال په اوږدو کې داوبو له يب رضورته 

ب:  یيدپرچاوې دپاره ځ (7 پاره  د  مناسب ځیيدپرچاوې  داوبو طبيعي    یيد دارنګه  غوره يش چې 

 بارونه وزغملی يش. 

اوبه الن  ډوب والی: (8 اثره یې  له  اندازه چې دبند  ب  دیدځمکې هغه  په پرتله یيکوي  ددهغې ګټې 

شوي ساحې اندازه    تراوبوالندېکومه چې مته یې کېږي له بند څخه به ترالسه يش ډيره کمه وي.

 ( څخه زياتوالی ونکړي. %10د دګټوري ساحې د ) یيب

اوانساين   (9 هغه  :  قوهمواد  همدارنګه  او  مواد  په هغه  دبند  چې  فنې(  اوغي  )فني  کارګران 

 ساحه کې شتون ولري.  دید دبند په نږ یيجوړيدوکې ورڅخه ګټه اخيستل کېږي ب

اړتياوې:   (10 بنورې  ته  لپاره  یيدبند ساحې  اوسيدو  د  دګارګرانو  همدارنګه  او  اړيکه  ښه  درسکونو  د 

ځ انداز   یيمناسب  کايف  په  لپاره  کولو  پوره  د  اړتياو  ،دورځنيو  ولري  بشتون  رسه  اونور یيې  داوبه 

 اړين شيان موجودوي. 
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ولري ترټولو    رشایطپه هره ساحه کې شتون ونلري مګر هغه ساحې چې پورته    ښاييپورتنۍ ټولې غوښتنې   •

 مناسبه او اقتصادی ساحه بلل کېږي. 

 

 ( Storage Reservoir with Masonry Dam) ذخريي کاسه ډبرېن بند رسه د د  2.13.2

دبند شاته اوبه جمع کوي د والړو اوبو دذخیرې په نامه يادیږي.دذخيوي کاسې اړتياوې وار  هغه دره چې  •

الن تربحث  )کنټور    دیدمخه  اصطالحات  تخنيکې  دی.مهم  شوي  النسطحهنيول  په  رسه    دیونه(  ډول 

 دوالړو اوبودذخیرې په اړه روښانه کېږي: 

 

 ذخيوي کاسه دډبرېن بند رسه. شکل: - 1.2

  سطحه   بند درس د   بند لوړوالی په هرې مقطع کې د   .د دڅوکې نښه دهبند    د   دا (:TDL) څوکې نښه  بند د  د (1

د د  او  توپيراښیي.   سطحهځمکې  دارتفاع  ظرفيت،  ترمنځ  په  دذخیرې  او  دا  کولو  په    د  ذخيه  سيالب 

 لوړوالی پورې اړه لري. 

  کي ذخیرې دډ   د که چېرې په ذخيه کې تررسه پورې اوبه ذخيه يش نو دا(:FRL)   اعظمي سطحه   اوبو  د (2

د  یيسايت ب  سطحهډول    معموآل دپرچاوې څوکه دا  ( په نامه يادیږي. FTL) ې  سطح رسين    ي يا ډک  ېسطح

 سايت.  سطحهرسين  هپرچاوې په شتون کې دروازه ډک وویل يش چې د

اجازه ورکوي چې داوبو سطحه    ددېسياليب اوبو په جريان کې ذخيه    د  (:HFL)   سطحه سيالب لوړ    د (3

اوبو   په ذخيه کې داعظمي  لوړيدنه  داوبو داډول   ، لوړه يش  رامنځته کوي چې د MWL)   سطحهدی   )  

 په نامه يادیږي.  سطحهاوبوداډول لوړيدنه دسيالب دلوړ 

دی کوم چې دموجوده پرچاوې څخه    سطحهداپه کاسه کې داوبو د ذخیرې هغه  (:DSL)   دمړحجم نښه  (4

له    سطحه   ې د دی،اوداوبو د  سطحه ( LWLښکته واقع وي. په ذخيه کې داوبو د سطحې ترټولوښکتنی ) 

کول نشو  دمړ   یيامله  دذخیرې  نودا  ځکه  کړو  استعامل  ذخيه  دپورتنۍ   سطحهچې  يادیږي.دبند  نامه  په 

 (Upstream ( برخې خروجي مجرا د )100-50 cm پورې )ساتل  دیڅخه الن سطحه دریميدذخیرې د 

 

 کې: شکل - 1.2په

 د اوبواعظمي سطحه.  .1

 ذخیري سطحه.جهیل یا د  .2

د الندینۍ دروازې څخه ښکته   .3

 رسوبات. 

 د سیند ښکتنۍ تل.  .4
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و څه زياته په پام کې نيول یيخيه د رسويب موادو د حجم رسه برابره او يکېږي ،داوبو په پالنونه کې مړه ذ  (5

 کېږي. 

 

دمړ   اوبو  د  داذخريه:  ژوندۍ   (6 دذخیرې  چې  کومه  ده  دډک   ۍهغه ذخيه  لیولسطح   ياو  د  ترمنځ ې  ونو 

 رامنځته کېږي نو: 

 .ضایعاتذخيه کې ژوندۍ ذخيه = دنبات داړتيا وړ اوبه + دتبخي،څڅيدنې اونورو له اثره په  

پورې دټوليزي ذخیرې    يسطح  يدکاسې مجموعــــــي ذخيه دذخیرې د ډکذخريه:ټوليزه  مجموعی یا (7

 يا : ، په نامه يادیږي

 ذخيه.  دریميذخيه + ټوليزه ذخيه = موقتي  

یا  سيالب    د (8   ي سطح ی  دسيالب دلوړ   او  يسطح   يپه ذخيه کې دذخیرې دډک   دا  :  دسیالب پيکاوج 

سيالب جګوالی دپرچاوې    ددروازې په صورت کې،د  دیترمنځ عمودی فاصله ده.دپرچاوې پرڅوکې بان

 .ئترمنځ عمودی فاصله راښی سطحهدسيالب دلوړ  څوکې او 

ترمنځ    يسطح   يذخیرې دډک   اود  يسطح   یلوړ   په ذخيه کې دسيالب د  دادسيالب دزغميدنې ظرفيت:  (9

او   سطحه هد سيالب لوړ  ذخيه کې داوبو حجم دی.که چیرې دسيالب دزغميدنې ظرفيت پراخه وي نوپه 

به    دید اعظمي سيالب په کموالې بان،  ترمنځ به داوبو ذخيه کېدنه موقتي وي    يسطح  يدذخیرې دډک

 کم اوږدوالی ته اړتيا ولري.  ساختامنپرچاوه يي کې به  پایلهاغيزه لرونکی وي اوپه 

فاصله:آ  (10 عمودی  دلوړ   د  زاده  د   سطحه  هسيالب  آزا  او  د  فاصله  عمودی  ترمنځ  برخې  دپورتنۍ    دی بند 

هغو څپو نه چې دباد دڅپوپه   اوبو د  د  چې بند،  دبند آزاد رسحد دی    عمودی فاصلې په نامه يادیږي.دا

 بند تررسه ورسيږي.   د ېد اوبو سطحه  بله اړخه نه پريږدی چې د  دژغوري  نتيجه کې رامنځته کېږي ،

)   د  دا   ساحه )ډوبه شوي ساحه(:  دیاوبو الن   د (11 ( کې داوبو پواسطه هغه Upstreamبند په پورتنۍ برخه 

ساحه کې    دیکېږي اوپه    دیپه وخت کې تر اوبو الن  سطحهسيالب دلوړ    پوښل شوې ځمکه ده چې د 

 اوسيدو اجازه نه ورکول کېږي.  خلکو ته د

 

کې غوښتل کېږي،په ذخيه کې    ی دکال په پا  اوبو لګول  هغه ذخيه ده چې د   دا  انتقاليدونکې ذخريه:  (12

اویيب ولري  اوبه شتون  يواندازه  کید   دا  د  د   یيهغه وخت  دروازې    يش چې  له  لګولو  اوبو  د  ارتفاع  اوبو 

واقع وي پورته  يوڅه  لږ څه   اد  او   څخه  ته ورکول کېږي چې مونسونې ورښتونه  نباتاتو  اوبه هغه وخت 

ذخيه  مقدار په    داوبو دا  ناوخته پيل يش اوکه چیرې مونسوين ورښتونه په خپل وخت رسه پيل يش نو

انتقاليدونکو ذخيو په نامه يادیږي او نباتات دمونسون    دا ډول ذخیرې د  کې دبل کال لپاره ساتل کېږي،

 تروخته سايت. 
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   ضایعاتد ذخريوی بندڅخه تبخیري اوفلرتی 

 (Elevation and Percolation Losses in Reservoir ) 

داوبو له سطحې څخه دامتسفيي،تبخيي اودذخیرې دتل او څنډوڅخه داوبود څڅيدنې    ضایعات داګډ   •

امله رامنځته کېږي.اوداشونې نه ده چې دواړه تبخيي او څڅيدونکي   دی په جال جال ډول    ضایعاتله 

ه  شو په اټکليزه توګه پ  یي دمهاراشرتا په ذخيو کې کول  ضایعات رسه محاسبه يش.په يوه کال کې دواړه ګډ 

 ډول رسه پيداکړو:  دیالن

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = (1 𝑡𝑜 2 𝑚)𝑥
𝐴𝑟𝑒𝑎 @ 𝐹𝑅𝐿 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 @ 𝐷𝑆𝐿

2
, 

 و کچه ډيره ده.ضایعاتو په پرتله دتبخيي  ضایعاتدڅڅيدونکو  •

 ( په اندازه منل کېږي.% 15-10دنبات داړتيا وړ اوبو د )  ضایعاتپه عمل کې،په ذخيه کې  •

نارمل   (1 په:سطحه دذخیرې  حالت کې  عمليايت  منځني  د    په  کېدنه  پورته  داوبودسطحې  کې  ذخيه 

 په نامه يادیږي.  سطحهذخیرې دنارمل 

اعظمي   (2 هغه  :سطحه دذخیرې  کې    سطحهداوبو  وخت  په  دسيالب  کېدنه  پورته  داوبو  چې  کله 

 په نامه يادیږي.  سطحهرامنځته کېږي د ذخیرې داعظمي 

لومړنيو  :سطحه دذخیرې اصغري   (3 ارتفاع  رشایط  کارۍچې په  و کې په ذخيه کې ترټولو په کمرتينه 

 په نامه رسه يادیږي.  سطحهاوبه شتون ولري،دذخیرې د اصغري 

 ( Zones of Storage in a Reservoir) يې په يوې کاسه کې دذخیرې ناح

 ډول دی:  دی لې ناحيې په الن ې البېپه کاسه کې دذخیرې ب •

 ګټوره ذخيه.  (1

 اضايف ذخيه.  (2

 ذخيه.  دریمي  (3

 اړخينه ذخيه. (4

 ذخيه.  یي دره   (5
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 په کاسه کې دذخیرې ناحیې. شکل: -2.2

 

ترمنځ راجمع   سطحهاود اعظمي ذخیرې د    سطحهاوبو هغه حجم چې دنارملې ذخیرې د  دګټوره ذخريه : (1

 شوی وي دګټورې ذخیرې په نامه يادیږي. 

ترمنځ رامنځته   سطحه اواعظمي ذخیرې د  سطحهاوبو هغه حجم چې دنارمل ذخیرې د  د  اضايف ذخريه: (2

 ذخیرې په نامه يادیږي. کېږي داضايف  

له  ذخريه:  دریمي (3 دنارمل ذخیرې  چې  داوبوهغه ذخيه  کې  کاسه  ،د  سطحه په  وي  ښکته    دریمي څخه 

 ذخیرې په نامه يادیږي. 

له  دپشتي)اړخینه( ذخريه: (4 نو  ته ورسيږي  نفوذو ساحو  قابل  اوبه دپشتیو  اندازه  يوه  کله چې ذخيه کې 

ډول تييدونکې حجم ته دپشتۍ )اړخینه( ذخيه ويل    دیوه اندازه اوبه تييږي چې داوبو  پشتیو څخه ي

 کېږي. 

نه چې بند جوړ يش،يو معلوم مقدار اوبه په مجرا کې ذخيه کېږي چې    ېد مخکې له  ذخريه:  یيدره   (5

 ذخيه ويل کېږي.  یي ته دره   ېد

 ( Sedimentation/Silting of Reservoir) ذراتوکښيناستنه   ذخیرې رسوبات/د  د 3.13.2

د  • کې  ذخريو  کېدنه   رسوباتوکښيناسته   په  تل  ساحو  :  یا  دابريزه  اوبه  چې  کله  کې  موسمونو  باراين  په 

د يوځ  څخه  رسه  ځانه  له  مواد  اورسويب  خړي  کې  الره  په  نو  راځي  ته  ذخيو  ته    یياوبو  ذخیرې 

يش چې زيات مقدار رسويب مواد په غټواندازو رسه    یيراانتقالوي،که چیرې داوبو رسعت ډير وي نوکول

 ذخیرې ته راورسوي او دذخیرې دډکېدو المل يش.  

 په نامه رسه يادیږي. یا تل کېدنې ېدنه دذخیرې دکښيناستنې  ټولپه ذخيه کې درسويب موادو  •

 

 

 کې: شکل - 2.2په

 د اوبواعظمي سطحه.  .1

 ګټوره ذخیره. .2

 د پرچاوې دروازه. .3

 د ذخیرې اصغرې سطحه.  .4

 ذخیره. دایمي   .5
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 ډول دی   دیاغيزې لري په الن دیبانهغه عوامل چې په يوې ذخیرې 

                                                            (Factors affecting in a reservoir are as follows ) 

i. :که چېرې ابريزه ساحه ډيره وي نو رسوبات به یې هم ډير وي او که چیرې ابريزه ساحه لږه  ابريزه ساحه

 هم لږ وي. وي نو رسوبات به یې 

ii.   :دابريزه ساحه شکل ( که چیرې ابريزه ساحه دپکې ډولهfan shaped  شکل لرونکی وي نو رسوبات به )

( په شکل وي نو رسوبات  fern leaf shapedیې ډير وي او که چیرې ابريزه ساحه دبند بند پاڼې لرونکی) 

 به یې هم لږ وي. 

iii. : درسعت دډيروالې له    سطحی بهیرکه چېرې دسيمي ميالن ډير وي نو ډير رسويب مواد به  دسيمي ميالن

 ذخیرې ته داخل اودذخیرې دډکېدو المل به يش.  یيامله وتوږل يش او له ځانه رسه به يوځ

iv.  درسويب موادو په ډيرښت کې وچ اوباراين اقليم کومک کوي. :  رشایطاقليمي 

v. آف په ذريعه   –خاوره ډيره او نرمه وي نودا په اسانۍ رسه د رن  که چېرې  خاورې دسطحې خاصيت :  د

 يش.  یييش اوپه ذخيه کې جمع کید یيپه حرکت راوړل کید

رن    د • څخه  ساحې  په    –ابريزه  دی  شامل  مواد  رسويب  دا  چې  راوړي  رسه  ځانه  له  مواد  رسويب  آف 

يوځ وررسه  پاڼې  دنباتاتو  چې  خاوره  خړذرات،مي  یيخاوره،نرمه  شګه،جغل  وي،ميده  داره  دانه  ده 

اونور.روښانه رسويب مواد په اوبو کې په معلق ډول رسه پايت کېږي، درانده مواد دمجرا تل ته کښيناستنه  

 کوي اوپه ذخيه کې جمع کېږي. 

 ذخیرې په تل او اړخونو کې درسويب موادو جمع کېدنه د درسوباتو په نوم يادیږي.  د •

په    د • چې  کوي  مخنيوی  داوبودڅڅېدنې  ذرات  ميده  موادو  درسويب  کې  تل  په  یې    پایلهذخیرې  کې 

 دفلټريشن کچه راکميږي. 

په هر صورت،دوخت په تييدو رسه زيات رسوبات جمع کېږي چې په ذخيه کې داوبو ظرفيت راکموي   •

 څخه پورته يش.)اندازې( سطحهپه تيه بيا کله چې درسويب موادو لوړوالی درسويب موادو له  

یوې   • له  ډول  اټکليز  له    دریميپه  چې  ساحې  هغې  ټولې  څخه  خړوبيږي    دیذخيې  څخه  ذخیرې 

 ( په اندازه یې رسويب موادپه ذخيه کې پاتې کېږي. %10د) 
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 شکل: دذخیرې رسوبات.  - 3.2

 ي لر اغيزه   دیرسوباتو په مقدار بان چې د  الملونههغه  4.13.2

                                                                   (Factors affecting the Rate of Silting ) 

a)  : اندازه،دخاورو خواص،دسطحې ميالنونه،تودوخه او ابريزه ساحې  ددابريزه ساحې ځانګړتیاوې

 موجوده نباتات. 

b) دباران ځانګړتیاوې،شدت یې اودورښت موسم.ورښت ځانګړتیاوې : د 

 

c) معموآل ترټولو زيات رسويب مواد د لومړنيوقوې طوفانونو په  ذخريه کولو پيل : په ذخريه کې داوبو د

 واسطه ذخيې ته راوړل کېږي.

 طريقو پواسطه کنټرول او کم کړو:  ېنېودالن شو د یي رسوبات کولپه ذخريو کې 

                (Sedimentation in reservoir can be controlled and reduced by the following methods  ) 

 ټاکل ترڅو له ابريزه ساحې څخه کم مواد ذخیرې ته داخل يش.  یيبند دذخیرې دکاسې لپاره مناسب ځ د (1

 سمبالول.ابريزه ساحه  کې د په ځنګلونو (2

 چک ډميونو جوړول. په عريض مقطعو کې د  ابريزه ساحې د بيالبيلو مجراګانو د (3

 .تیاروللښتيو   ټيټو برخو کې د او غونډيو په لوړو ابريزه ساحې د د (4

 نول ترڅو خړې اوبه ترې په اسانۍ رسه ووځي. یياوبو ذخيه دارنګه ډيز  د (5

 يو لګښتي او غي اقتصادی ميتود دی.   چې دا، له ذخیرې څخه دخړي ويستل (6

  

 کې: شکل - 3.2 په

 المبووهونکې خزلې.  .1

 غټ سایز رسوبې مواد.  .2

 اړوند صايف اوبه. .3

 پورته رسونکې دروازه.  .4

 وینځونکې دروازه.  .5
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 ظرفيت منحني( –او ذخريوي ارتفاع منحنيات )مساحت  مساحت د 5.13.2

                   (Area Elevation and Storage Elevation Curves(Area-Capacity Curve) ) 

 شوي دی.  ډیزایند بند دارتفاع د تصميم نيولو لپاره  او سطحهمنحنيات دذخیرې دعمليايت  دا •

،  1Aذخیرې دساحې دکنتور پالن له مخې دکنتورونو پرله پرله پسې مساحتونه )   : د دمساحتي ارتفاع منحني  •

2A  ،3Aاو .... ،nA  دپالنيمرت په مرسته ) ( 1پيداکېږي.دA  مساحت دذخیرې په الندینۍ برخه کې اصغري )

ډوبو    لو ارتفاعاتو کې دېال بې ( مساحت د ذخیرې په پورتنۍ برخه کې اعظمي دی.دامنحني په بnAاو د ) 

 . ئشکل( دمساحتي ارتفاع منحني راښی - 4.2) ، شويو ساحو مساحتونه راکوي

 ( Storage-Elevation or volume elevation curveذخريوي ارتفاع يا دحجمي ارتفاع منحني ) 

فورمول يا د پريسموډل دفورمول   له ذخيه شويو اوبو حجم د پرله پسې کنتورونو له مخې چې د کون د •

ذخیرې حجم د پرله پسې کنټورونو په    شکل( کې روښانه شوي دی.د   -  4.2پواسطه محاسبه کېږي او په )  

شکل(    -  4.2ږي.دذخيوي ارتفاع منحني په )  ډیریه پورته خواته  منځ کې دذخیرې د الندینۍ برخې څخ

 کې ښودل شوې ده. 

 
 شکل: دمساحتي ارتفاع او ذخيوي ارتفاع منحني. - 4.2
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 ( Fixing Control Levelsدکنټور لیولونو ټاکنه)  14.2

 ( Norms for Fixing Control Levels) لپاره نورمونه  لیولونودکنټرول  1.14.2

A. ېسطح د مړ یا دایمي حجم  د   ( ټاکلFixing D.S.L  : )رسويب موادو   راتلونکو  ذخیرې ته دد اوبو    دا  

( په  2km/3500 m-200څخه هرکال د )    رسويب موادو مقدار له ابريزه ساحې  د   مــقدار دی .  ې شو اټکل  

کلونو دشمي رسه په  هغو   ذخیرې عمربرابر دی د اندازه دذخیرې دعمرپه دوران کې ذخیرې ته داخليږي.د

(  60ترحده پورې ډکېږي.دکوچنيو ذخيو لپاره دا ډکوونکې موده )  يسطح دریمي کومو کې چې ذخيه د

 ستل کېږي. ې( کاله اخ100موده معموآل )  لپاره دا ذخيو دلويو کاله او

 ډول ټاکل کېږي:  دی په الن سطحه ذخیرې ترټولولوړ   دریمي د

 مساوي کېږي په:  د ظرفيت رسه سمون لري او  رسويب موادو  د سطحه ( دا R.L)  سطحه ذخیرې د (1

= 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑚3)𝑥𝐶. 𝐴. (𝑘𝑚2) 𝑥 𝑙𝑖𝑓𝑒 (𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠) 
 

)   ( دR.L)   سطحه  ذخیرې  د (2 يا په اټکليزډول د%10ټولې ذخیرې د  نبات داړتيا وړاوبو    ( رسه سمون لري 

 رسه. 

 کانال په پيل کې دډک جريان ژوروالی.   ( جمع دR.L)  سطحه ذخیري ددکانال دتل  (3

 

 ( Solved Examplesحل شوي مثالونه )

   مثال:  -18.2

A.  ( 2400يوه ذخيه چې دابريزه ساحې مساحت یې km،دی ) یې وټاکئ په داسې    سطحهذخیرې    دریمي د

( ،دنبات لپاره  year/2km/3250 m( کلونوکې ) 75حال کې چې درسويب موادواټکل شوی مقدار یې په ) 

 ( اړتيا  اوبو  کېدونکو  ،کنټور ښې  Mm 382دذخيه  مرت مکعب    سطحه(  ميليون  یې  اوظرفيتونه  مرت  په  یې 

 (3Mmرسه ترتيب  په  رسه   ):  212(7.5)  ،214(9.2)  ،216(11.7    ( اوږدوالی  اودتل  km 6دی،دکــانال   )

 ( )   سطحه( دی،دکانال دتل  1:1000)اساس( ميالن یې  او په کانال کې د m 206تراخره  ذخیرې    دریمي ( 

 ( دی. cm 40)  سطحه

 حل:  
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 دذخیرې په عمر کې درسوبې موادو اټکل شوی مقدار:  (1

= 𝐶. 𝐴 𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟 = 400 𝑥 250 𝑥75 = 7500000𝑚3

= 7.5 𝑀𝑚3 

 ( دی. m 212.00( رسه ) 𝑀𝑚3 7.5کنټور کوم چې ورته والی لري د) ي سطح دښې 

 ( FSDکې )  پیل+ دکانال په   سطحهپه پيل کې دکانال دتل  (2

 206.0m=   سطحهکې دکانال دتل  یيپه پ

 6.00mترمنځ په کانال کې داوبو پورته کېدنه =  یيد پيل اوپ

 6+ 206=   سطحهپه پيل کې دکانال دتل 

 m 0.40په پيل کې درسونکو اوبو ډک ژوروالی = 

 دی.  m 212.40کې =  سطحهذخيوي په ژوندی   سطحهاصغري 

 بات داړتيا وړ اوبو رسه يعنې: ( دن%10ذخيه مساوي کېږي په )  دریمياټکليزه  (3

=
10

100
 𝑥 82 = 8.2 𝑀𝑚3 

 

B. ې سطح  ې ډک  ذخیرې د  د  (F.R.Lد، ) ې سطح  اعظمي سيالب د(H.F.Lاو د ) بند د 

 ( ټاکنه: T.D.L)  ې سطح  درس 

د   د ځمکې  کرنیزې  شوي  داټکل  غوښتنه  کلنۍ  د  اوبو  ،ډيوټي،انتقايل    نباتاتو  اودضایعاتډولونو    دریمي و 

یېلډ)  موجوده  يعنې  رسول  کېږي.داوبو  محاسبه  مخې  له  غوښتنه  yieldذخيې  لږه  ټولو  کېږي.داوبوتر  محاسبه   )

ټاکل شوي    دیبان  سطحهدذخیرې په مجموعي    سطحهدمجموعي ذخیرې داندازې له مخې قبليږي.دذخیرې ډک  

 دی. 

 اوس:

𝐻. 𝐹. 𝐿 = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑖𝑓𝑡 (𝐻) 

 ( نيول کېږي اوHدسيالب دلوړوالی  اندازه په پام کې  لپاره مناسبه  ( رسه ورعالوه  F.R.L)   سطحهدذخیرې ډک    ( 

 ټاکل کېدل دی ،يعنې:  يسطح ذخیرې داعظمي سيالب د د کېږي اودا

𝑇. 𝐷. 𝐿 = 𝐻. 𝐹. 𝐿 + 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 

 ( دارنګه ټاکل کېږي: Free board or F.Bفورمول له مخې آزاده عمودی فاصله ) دسټيوينسن د 
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𝐹. 𝐵 <
2

3
ℎ𝑤 +

(1.5 + 2ℎ𝑤)2

2𝑔
 

 اوس که چیرې: 

𝐹 < 32 𝑘𝑚      

ℎ𝑤 = 0.032√(𝑉. 𝐹) + 0.76 − 0.27𝐹
1
4 

 او که چیرې: 

𝐹 > 32 𝑘𝑚    نو   ℎ𝑤 = 0.032√(𝑉. 𝐹) 

 رابطو کې:  نېوپه پورت

ℎ𝑤- اوبو دڅپو  د ( لوړوالی دیm.) 

-𝑉  په مونسوين موسم کې د  ( باد اعظمي رسعت دی پهkmph or km/hour .) 

- 𝐹 د  ( ذخیرې اوږدوالی دی پهkmد )  اودبند دنارمل اندازې پورې.  سطحهاعظمي سيالب د 

 1.5مخې ) لوړوالی له  بند د  فورمول له مخې اويا هم د ( د سټيوينسن د F.Bيش چې آزاده عمودی فاصله )  الیکید 

m د )   ( 15هغې بندونو لپاره چې لوړوالی یېm او  د )   ( 100هغي بندونو لپاره چې لوړوالی یېm ( دی د )8-6 m  )

 پورې  وي هم وټاکو. 

 ( رسه سمون لري،دارنګه پيداکړو: Mm 38.2)  چې د سطحهله مخې ښې  ارقاموراکړل شوې  د

= 212 +
(8.2 − 7.5)𝑥(214 − 212)

9.2 − 7.5
= 212 + 0.82 = 212.82𝑚 

تر ټولو   پړاوونو څخه  درېیمي  ، او دوېيمي،  لومړنۍ( له پورته  L.S.L)   سطحهژوندی ذخيوي    ترتيب رسه د   ېدپه  

 (.m 212.82لګې په توګه ) ېب لوړرقم ټاکل کېږي،د

د   ارقامو  ېودالندین  مثال:  -  19.2 نيولو رسه  کې  پام  کنټور    په  لپاره  لرونکې ذخیرې  اندازې  منځنۍ    ي سطحیوې 

 . وټاکئ

   ha.m 3000مؤثره اړينه ذخيه = 
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 ذخیرې.دمؤثري   %20=   ضایعاتدذخیرې 

 ذخیرې.دمؤثري   %10داوبوپورته تلونکې مجاز = 

 ذخیرې.دټولې   %10ذخيه =   دریمي 

 284 281 278 256 253 250 په مرت( سطحهکنټور )ښې 

 55.2 47.3 42.65 5.2 4.1 3.2 )په مليون مرت مکعب( ذخيه 

 آزاده عمودی فاصله فرضوو.   دسيالب مناسب لوړوالی او 

 حل:

 ذخيه + موقتي ذخيه.  دریمي ذخيه = مجموعي  

+ داوبوپورته تلونکې مجازي    ضایعات اوبو مؤثره اړتيا + په ذخيه کې    موقتي ذخيه = دنبات لپاره د (1

 اندازه يعنې: 

= 30 + (
20

100
 𝑥 30) + (

10

100
 𝑥 30) = 39 𝑀𝑚3 = 3900 ℎ𝑎. 𝑚 

(3000 ℎ𝑎. 𝑚 = 30𝑀𝑚3) 

 توګه پيداکوو:  دیپه الن  ذخيهمجموعي   (2

= (
10

100
 𝑥 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒) + 39 𝑀𝑚3 = 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 − 0.1 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 39 
(1 − 0.1) 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 39 

0.9 𝑥  𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 39 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 =
39

0.9
 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 43.33𝑀𝑚3 
 دانټرپوليشن له مخې:  (3

278 +
(281 − 278)𝑥(43.33 − 42.65)

47.30 − 42.65
= 278 + 0.438 

= 278.438 ≈ 278.50 𝑜𝑟 𝐹. 𝑅. 𝐿 = 278.50 𝑚 
 ذخيه:  دریمي  (4

=
10

100
 𝑥 43.33 = 4.333𝑀𝑚3 
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 پيداکوو:  سطحهذخیرې   دریميدانټرپوليشن له مخې د  •

𝐵𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑆𝐿 = 253 +
(256 − 253)4.33 − 4.10)

5.20 − 4.10
 

= 253 + 0.627 = 253.627 
 ( وي. m 253.627) کې  سطحهبه په ښې  سطحهذخیرې  دریميد

 ( فرضوو: 3m( او دسيالب لوړوالی ) 30mدبند لوړوالی )  (5

 : سيالب نښهد اعظمي 

𝐻. 𝐹. 𝐿 = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐻 = 278.50 + 3 = 281.50 𝑚 

 دارنګه پيداکوو:  سطحه( فرضوواو دبند درس 3m( ورته ) F.Bازاده عمودی فاصله ) 

𝑇. 𝐷. 𝐿 = 𝐻. 𝐹. 𝐿 + 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑  , 𝑚 

= 281.50 + 3 = 284.50𝑚  , 𝑚 

 . ه( دm 284.50) څوکی نښهدبند د  نو

ډک    ارقامو  ېو دالندین  مثال:   -  20.2 دذخیرې  مخې  درس  F.R.L)   سطحهله  ،دبند  داعظمي  T.D.L)   سطحه(  او   )

 . ( وټاکئH.F.L)  سطحهسيالب 

 110.00m=  سطحهذخیرې  دریمي د (1

 m 38000خيه = ګټوره ژوندۍ ذ (2

 m 31500= ضایعات کاسې   د (3

 sec/3400mاعظمي سيالب مقدار = د (4

 100m= وایهاضايف اوبو دويستونکې پرچاوې  د (5

𝑄فرانسس فورمول:  د (6 = 1.8 𝐿𝐻
3

2 

 m 1.5آزاده عمودی فاصله = (7

 120 118 116 114 112 110 کنټور  سطحهښې  د

 3m 1000 3000 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 

 حل:

 m 38000خيه = ذګټوره ژوندۍ 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 

 m 31500=  ضایعاتدکاسې 

 m 39500ذخيه =  دریميمجموعي  

 ( حجم رسه مطابقت کوي. m 31000( دکنټور د) 110)  سطحهذخيه دښي  دریمي 

 ترتيب رسه:  ېدپه 

 مجموعي ذخيه = 

= 9500 + 1000 = 10500𝑚3 

( ترمنځ 120( او ) 118د)  سطحه( دښې 10500𝑚3،مجموعي ذخيه ) ارقامودکنټور،دظرفيت له  ې سطح ذخیري د د

 موجوده ده،نو: 

118 +
(120 + 118)(10500 − 9000)

(12000 − 9000)
= 118 + 1 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 1 = 119𝑚 

دفرانسس   ټاکل سطحه( رسه سمون لري نوداعظمي سيالب دجګوايل 10500𝑚3څرنګه چې مجموعي ذخيه د ) 

 دفورمول له مخې دارنګه پيداکوو: 

𝑄 = 1.8 𝐿𝐻
3
2 

400 = 1.8 𝑥 100𝐻
3
2 

𝐻 = 1.70𝑚 

 کې:  پایلهپه 

𝐻. 𝐹. 𝐿 = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑖𝑓𝑡 

= 119 + 1.70 = 120.70𝑚 

𝑇𝐷𝐿(𝐹𝐹𝐿) = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑖𝑓𝑡 

𝑇𝐷𝐿(𝐹𝐹𝐿) = 120.70 + 1.50 = 122.20𝑚 

( T.B.L)   سطحه( اود تل پورتني  F.R.L)   سطحه په پام کې نيولو رسه دډکې ذخیرې    ارقامو   دیدالن  مثال:  -  21.2

 . وټاکئ
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
a) 110= سطحهذخیرې   دریميدm 

 

b) = 38000دنبات داړتیا وړ اوبه m 

c)  31500=  ضایعاتدکاسېm 

d) = 1.5آزاده عمودی فاصلهm 

e)  = 1.7دسيالب پورته کېدنهm 

 120 118 116 114 112 110 کنټور سطحهدښې 

 3m 1000 2900 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 

 حل:

 :( F.R.L)  سطحهدډکې ذخیرې  (1

 m 38000دنبات داړتیا وړ اوبه =

 31500m=  ضایعاتدکاسې 

 39500mمجموعه =  

 ( رسه مطابقت کوي. m 31000( اوحجم یې ) 110د)   سطحه ذخیرې ښې  دریمي د

 ترتيب رسه مجموعي ذخيه:  ېدپه 

= 9500 + 1000 = 10500𝑚3 

( ترمنځ موجوده  120( او ) 118د)   سطحه( دښې 10500𝑚3،مجموعي ذخيه ) ارقاموکنټور،دظرفيت   سطحهښې  د

 توګه پيداکوو:  دیترمنځ تفاوت په الن وسطح د ده،نو

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 = 120 − 118 = 2 

= 11000 − 9000 = 2000 

=
2000 𝑥 2

3000
= 1.33 𝑚 

 ( کې ټاکل شوي دی. m 1.33+118په )  سطحه( د ښې F.R.L) سطحهدذخیرې ډک 

 دارنګه پيداکوو:  سطحهداعظمي سيالب  (2
𝐻. 𝐹. 𝐿 = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑖𝑓𝑡 
= 119.33 + 1.7 = 121.03𝑚 

 دارنګه پيداکوو:  سطحهدذخیرې دتل پورتنۍ  (3
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

𝑇. 𝐵. 𝐿 = 𝐻. 𝐹. 𝐿 + 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 
= 121.03 + 1.5 = 122.5𝑚 

بند درس    د اعظمي سيالب او  ډکې ذخیرې ،د  ذخیرې،د دریمي  په پام کې نيولو رسه د  ارقامو  دی دالن  مثال: -  22.2

 . کنټورونه وټاکئو سطحد

 111 108 105 … 87 84 81 کنټور سطحهدښې 

 3m 3.62 4.25 5.33 … 44.75 49.26 59.25ظرفيت په 

 ( فرضوو.3m( او آزاده عمودی فاصله ) 2mدسيالب جګوالی ) 

 حل:

 ذخيه +ژوندی ذخيه.  دریميمجموعي ذخيه = (1

 + پورته تلوونکې مجاز.  ضایعاتژوندۍ ذخيه = دنبات داړتيا وړ مؤثری اوبه + په ذخيه کې 

= 32 +
20

100
 𝑥 

10

100
 𝑥32 = 32.64 𝑀𝑚3 

 ټوله زراعتي ساحه:  

=
10

100
 𝑥𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 + 41.6 = 46.22 𝑀𝑚3 

 

نه، (2 له جدول  له مخې دظرفيت  )   سطحهښې    د  دانټرپوليشن  به د  ( رسه مطابقت  Mm 346.22ظرفيت 

 وکړي نو: 

105 +
(46.22 − 44.75)𝑥3

(49.26 − 44.75)
= 105 + 0.98 = 105.98𝑚 ≈ 106𝑚 

 ( په الس راغی.106m)  سطحهله پورته محاسبي نه دذخیرې ډک 

 ذخيه:  دریمي  (3
10

100
 𝑥 46.22 = 4.62𝑀𝑚3  

 ورته دارنګه پيداکوو:   سطحه ذخیری د

84 +
(4.62 − 4.25)𝑥3

(5.33 − 4.25)
= 85 + 1.02 = 85.02𝑚 𝐷𝑆𝐿 

 ( او: 30mبند ارتفاع )  د  په اټکليز ډول رسه (4
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 2mدسيالب جګوالی =  

 پيداکوو :  سطحهداعظمي سيالب 

𝐻. 𝐹. 𝐿 = 𝐹. 𝑅. 𝐿 + 𝐻 = 106 + 2 = 108𝑚 
 3mآزاده عمودی فاصله =

 :  سطحه  ېدتل پورتن

𝑇. 𝐵. 𝐿 = 𝐻. 𝐹. 𝐿 + 𝐻𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 = 108 + 3 = 111𝑚 

 . ( وټاکئF.R.L)  سطحهنه دیو بند دډکې ذخیرې   ارقامو دی له الن   مثال: - 23.2

 m 110.00=  سطحهذخیرې  دریمي د (1

 m 38000ګټوره ژوندۍ ذخيه = (2

 31500m=  ضایعاتدکاسې  (3

 110 112 114 116 118 120 (mکنټور) سطحهدښې 

 3m 1000 3000 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 

 حل:

 m 38000مؤثره ژوندۍ ذخيه =  (1

 31500m=   ضایعاتپه کاسه کې 

 يعنې: 

 
Total = Effective storage + Tank losses 

= 8000𝑚3 + 1500𝑚3 = 9500𝑚3 
 

 ( رسه مطابقت کوي،نو: 31000m( چې حجم یې له ) R.L. 110د )  سطحهذخیرې کچه د ښې   دریمي د (2

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 9500 + 1000 = 10500𝑚3 
( د  R.L)  سطحه( نه ښې 10500𝑚3حجم )  د   زراعتي ساحې د ،ارقاموظرفيت د  د ( ،R.Lښې کنټور)  د (3

 ( ترمنځ شتون لري. 120( او) 118) 

 دارنګه پيداکوو:  سطحه اعظمي سيالب  د او  ( فرضوو3mسيالب جګوالی )  د (4
H. F. L = F. R. L + H = 119 + 3 = 122m 

 ( دارنګه پيداکوو: T.D.L) سطحهبند درس  د   ( فرض کړي دی نو3mدسيالب جګوالی )  څرنګه چې مو (5
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

T. D. L = H. F. L + Free board 
 

= 122 + 3 = 125𝑚 

د   ارقامو  ېنېو ددالن  مثال:   -  24.2 رسه  نيولو  کې  پام  کولو یوې    په  تهيه  د  لګونې  اوبه  دکمي  لپاره    سطحه ذخیرې 

 (L.S.Lوټاکئ ). 

a) 231ابريزه ساحې مساحت =  دkm 

b) رسويب موادو مقدار =  دyear/2km/3250m 

c) 60ذخیرې موده )ژوند( = د years 

 356 352 350 کنټور يسطحد ذخیريد

 50.00 44.8 32.5 مرت -ذخيه په هکتار

 حل:

 رسوبې موادو اټکل شوی مقدار: ذخیرې په ټول ژوند کې د د (1
= 𝐶. 𝐴 𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑟 

= 31 𝑥 250 𝑥60 = 465000𝑚3 = 0.465𝑀𝑚3 = 46.5 𝐻𝑎. 𝑚 
 

 (:L.S.L)  سطحهذخیرې لپاره دکمې اوبه لګونې د تهيه کولو انټرپوليشن پواسطه   د (2

𝑅. 𝐿 = 352 +
(46.5 − 44.8)(354 − 352)

(47.2 − 44.8)
= 352 + 1.416 = 353.416 ≈ 353.5𝑚 

 پس:

 

𝐿. 𝑆. 𝐿 = 353.5𝑚 

 . له مخې وټاکئ ارقامو ېنېود دالننښاين  ۍدتل لپاره پورتن  دډکې ذخیرې او ذخیرې، دریميد  مثال:  -25.2

i. 3800نباتاتو لپاره مؤثره اړينه ذخيه =   د Ha.m 

ii.  ( 15د مؤثري ذخیرې پورته تلونکې مجازي اندازه%.) 

iii.  (.  %10)  ضایعاتله مؤثري ذخیرې څخه دکاسې 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

iv.  ( دټويل ذخیرې.%10ذخيه )  دریمي 

 81 84 87 105 108 111 114 (mکنټور) سطحهدښې 

 3Mm 3.50 5.0 6.00 45.0 50.0 51 68ذخيه په 

 ( فرضوو. 2.0mعمودی فاصله )  ( او آزاده1.5mدسيالب جګوالی ) 

 حل:

 ذخيه + ژوندی ذخيه.  دریمي ټوله ذخيه = 

 +په ذخيه کې مجازي پورته تلونکې اندازه.  ضایعاتژوندی ذخيه = دنباتاتو لپاره ګټوره ذخيه +دکاسې 

 يا:

= 3800 +
10

100
 𝑥3800 +

15

100
 𝑥3800 

= 4750 ℎ𝑎 = 47.50 𝑀𝑚3 

 اوبو لپاره ټوله ذخيه دارنګه پيداکوو:  اوس د

=
10

100
  𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 + 47.50 

0.9 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 47.50 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 =
47.50

0.9
= 52.77𝑀𝑚3 

( رسه مطابقت وکړي  Mm 352.77( ظرفيت د ) RL) سطحه ذخیري به د  ظرفيت دجدول نه دانټرپوليشن له مخې  د

 ،نو: 

= 108 +
(111 − 108)

(61.50)
 𝑥 (52.77 − 50.0) = 108.76𝑚 

 پس:

𝐹. 𝑅. 𝐿 = 108.76𝑚 

 ذخيه:  دریمي 



   

 
 

127 

 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

𝐷𝑒𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 =
10

100
 𝑥 52.77 = 5.277𝑀𝑚3 

 ( حجم رسه مطابقت کوي نو: 5.277𝑀𝑚3ذخیرې د)  ( دRL)  سطحه ذخیري د

= 84 +
(87 − 84)

(6.00 − 5.00)
 𝑥 (5.277 − 5.00) = 84.831𝑚 

 پس:

𝐷𝑆𝐿 = 84.831𝑚 

 فرضوو چې: 

 1.5mدسيالب جګوالی =  

 2.0mآزاده عمودی فاصله =

 نو: 

𝐻𝐹𝐿 = 𝐹𝑅𝐿 + 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑖𝑓𝑡 

= 108.76 + 1.5 = 110.26𝑚 

 پس:

𝐻𝐹𝐿 = 110.26𝑚 

 دارنګه پيداکوو:  سطحه ۍتل پورتن د او

𝑇𝐵𝐿 = 𝐻𝐹𝐿 + 𝐹𝐵 

= 110.26 + 2 = 112.26𝑚 

 پس:

𝑇𝐵𝐿 = 112.26𝑚 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 ( Important Points)  نکتې مهمې 

د نبات د اړتیا وړ اوبوله اصطالح څخه معنی داده چې د اوبو هغه مجموعي مقدار چې    اړتيا وړ اوبه:  نبات د  د

 اړتيا لري.    ، پکې نباتات د تخم کرلو له وخت څخه تر ريبل کېدو پورې ورته

پاره  ع کېدونکو اوبو د محاسبه کولو د  یيدپن مني اصالح شوي طريقه :دپن مني اصالح شوې طريقه د ض •

 کارول کېږي. 

 رابطي له مخې پيداکېږي.  دیع کېدونکې اندازه د الن یيتعرق يا داوبو ض –ذخيوي تبخي   •

𝐸1 =
∆𝐻 + 0.27𝐸𝑎

∆ − 0.27
, 

، ګټور ورښت، دخاورو ډول، د اوبو لګولو    نبات ډول، موسم  ډيوټي اغیزمن فکتورونه عبارت دی له: دپه   •

 او دارزونې طريقه.   یياندازه کولو ځ، درشایططریقې، دکايش کارۍ طریقې، دکانال 

 څيړنومطالعه کول اړين دی.  لو ساحو د ې البېب د  ټولو لوریو نه دپروژو د •

 مقدمايت رسوې لکه:  •

 انجنيي رسوې.  -

 رسوې.  ژیکیدرولویيه -

 جيولوجيکې رسوې.  -

 (:Cone formulaدکون فورمول )  •

V =
𝐻

3
(𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1𝑥𝐴2) 𝑐𝑢. 𝑚 

 (: Prismodal formulaدپريسموډل فورمول )  •

V =
𝐻

6
(𝐴1 + 𝐴2 + 4𝐴𝑚) 𝑐𝑢. 𝑚 

وي انجني له لورې چې دا  یيهرې پيشنهاد شوې پروژې لپاره،داجر  (: د Project Reportدپروژې راپور )  •

بڼه  تخنیکي  په  پروژې  د  داراپور  ،چې  کېږي  ليکل  راپور  يو  اړه  په  پروژې  د  لري،  غاړه  په  یې مسوليت 

 ونو وي. فصلم او څو بحث کوي او لرونکې دیو ښه حج

 ذخیرې په تل او اړخونو کې درسويب موادو کښيناستنه له رسوباتو څخه عبارت ده.  د •
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 ( Practice Questions) پوښتنې   ازمايښتې 

 .په مهاراشرتا کې نبايت موسمونه  کوم اوپه هر موسم کې دنباتاتومنونې وښیاست .1

 . کړئ بیانډیوټي اودلټا څه شی دي او په ورکړل شوي اسايس موده کې ددوي دواړو ترمنځ اړيکه  .2

 . اغيزه لري کوم دی دیهغه فکتورونه چې په ډیوټي بان .3

 . لپاره داوبو وظيفي روښانه کړئ دیدنباتاتو دو  .4

 واضح کړي چې:  .5

i.  .اسايس موده 

ii.  .نبايت موده 

اوبو ته اړتيا  ( 125cm( او په ګرمه هوا کې ) 105cmې ) (،په پسيل موسم ک75cmګني په مني موسم کې )  .6

 . لري، تاسې یې ساحوي ډيوټي او اسايس کلنۍ ډیوټي د هر موسم لپاره محاسبه کړئ

 . 1034،  829، 1004، 1417جواب:

 . داوبو دډیوټي دښه والې لپاره تاسې کومي اندازه ګيۍ توصيه کوئ .7

هکتار    دیدالن .8 په  ذخيه  اړينه  يوه  داوبو  کولولپاره  داوبه  کې    –نباتاتو  ذخيه  کړئ.په  محاسبه  رسه  مرت 

 ( په پام کې ونيسئ. %20)  ضایعات( اوپه کانال کې %10)  ضایعات

 ( Haساحه ) دیدنبات الن (Ha/Cumecپه ساحه کې ډيوټي) اسايس موده)ورځې(  نبات 

 10000 1900 150 غنم

 5000 800 120 وریجې 

 2500 750 320 ګني

 2500 1500 210 پنبه 

 1500 600 120 نور نباتات

 

 روښانه کړئ:  .9

 

a) وخت رضيب.  د 

b) رنی وړ ساحی مساحتک د  (C.C.A.) 
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

c) ظرفيت رضيب.  د 

d) د  ( ساحې شدتI.A . ) 

است  یيسه اوهم وویي( رسه مقstate( او حالت ) dutiesاوبو لګولو سيستمونو کې ډيوټي ګانې )   دیپه الن .10

 کوم يو یې اقتصادی دی. چې 

 دوميي سيستم  نې سيستم لومړی ارقامو 

 ha 700 ha 3000 ساحه  دیدپوښښ الن

 %60 %40 داوبو لکولو شدت 

 days 125 days 130 اسايس موده 

 cumec 1.0 cumec 4 مقدار 

 

یې  ( مـقدارخوشې کېږي،کـــــــــــه چیرې په ساحه کې  cumec 5له خالصونکې دروازې څخه داوبو )  .11

 ( اوبو  Hactar/cumec 750ډيوټي  اودانتقاليدونکو  ځمکې   ( %30یې)   ضایعات(  دهغې  ،نوتاسې  وي 

 . د اوبخوره يش،پيداکړئیيمساحت چې ب

 . داوبو لګولو له ارزونې څخه ستاسې موخه څه ده،روښانه یې کړئ .12

 . داوبولګولو دارزونې بيالبييل طریقې دیو لست په ډول ترتيب کړئ .13

 . ارزونې اوحجمې ارزونې دطريقو ترمنځ توپي روښانه کړئ داوبو لګولو دمساحتي .14

 واضح کړي چې:  .15

a) ساحه. دیداوبو تر کنرتول الن 

b) .په نباتاتو پوښل شوې ساحه 

 . داوبو لګولو د مالیې ښه والی څه شی دی .16

 . دنبات داړتيا وړ اوبو معنی څه ده .17

 .وښیاستدیو ډبرېن بند رسه داوبو دذخیرې سکېچ رسم او مهمې اجزاوي یې   .18

 . روښانه کړئ دیبان پالنولدبيالبيلو کنټورونو ترمنځ دیوي ذخیرې نوم واخلئ او تآثي یې داوبو په  .19

 . په پام کې ونيول يش نکتې د کومې یيټاکلو کې ب یيدیوي ذخیرې لپاره په ځ .20

 

 . کې درسوې کړنې روښانه کړئ و پالنولذخیرې په  د .21

 . بند اودذخیرې دساحې اړتياوي روښانه کړئ د .22
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 . اغیزمن فکتورونه کوم دي دیاوبو په ذخيو کې په رسوباتو بان د .23

 . اوبو په ذخيو کې درسوباتو دکنرتولولواو کمولوطریقې روښانه کړئ د .24

تر  H.F.L , R.L =155)   سطحه  دذخیري يوه ذخيه داوبو دخورولو په وخت کې چې اعظمي سيالب   .25  )

 (12km  په  ، لري  نارمل  رسه  دبند  پورې   ) ( رسعت  منځنۍ  دباددڅپو  یې  کې  وخت   80مونسونې 

km/hourدآزا مخې  له  دفورمول  سټيونسن  د  )   دی (،تاسې  فاصلې  اندازه  Free boardعمودی  لپاره   )

 . پيداکړئ

 و حدونو په غوره کولو کې منل شوې پاملرنې روښانه کړئ: ې ندیدالن .26

i.  ( دسيالب جګوالیFlood lift.) 

ii.  ( آزاده عمودی فاصلهFree board.) 

یې  د  .27 هم  او  رسم  شکل  منحني(  ظرفيت  )دمساحتي  دمنحني  ظرفيت  کنرتولې  او  مساحت  کنرتويل 

 . داستعامل حالتونه روښانه کړئ

28.  ( د  لري،داوبخور النha.m 95يوه ذخيه  باوروړیېلډ  د  لپاره  )   دی( ساحې  یې  اودنباتاتو ha 220ساحه   )

 11.8ذخيه )   دریمي( کې یې  m 92.5)   سطحه( ده.ترټولو ټیټ  ha/Mm 3300ساحې ډيوټي یې)   دیالن

ha.m ( ده ،په ذخيه کې )په استعاملولو    ارقاموفرض کړئ دالندینۍ    ضایعات( دنبات داړتيا وړ اوبو  %15

 ( وټاکئ.  F.R.L)  سطحهرسه تاسې دذخیرې لپاره ډک  

 100 102 104 106 (m) سطحهښې 

 78.3 87.4 99.8 111.5 (ha.mداوبو ظرفيت )

 

(اوبوجمع کېدو ظرفيت لري،په  Mm 3852( اود) sq.km 340يوه ذخیره چې دابريزه ساحې مساحت یې )  .29

( دی،تاسې  0.5رضيب یې ) سطحی دبهیراود ( cm 625دورښت منځنۍ کلنۍ اندازه )   دیابريزه ساحې بان

 . دنوموړي ذخیرې لپاره دابريزه ساحې کايف والی ازميښت کړئ

( او دډکې ذخیرې  D.S.L) سطحهذخیرې    دریميپه پام کې نيولو رسه دیوې ذخیرې لپاره د  ارقامو  دیدالن .30

 کايف دی او کنه: سطحی بهیر( پيدا اوهم وښیاست چې له ابريزه ساحې څخه شته F.R.L) سطحه

 sq.km 5دابريزه ساحې مساحت = (1

 

 cm 26باور وړ ورښت = د (2

 0.5رضيب =سطحی بهیر د (3

 years 60بند عمر = د (4
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 cu.m/year/sq.km of C.A 200رسوباتو مقدار= د (5

 Ha.m 50مؤثره ژوندۍ ذخيه = (6

 5m=  ضایعاتپه کاسه کې  (7

 

 122 120 102 100 98 په مرت  سطحهدکنټور ښې 

 64 58 7 5 2 مرت-دذخیرې ظرفيت په هکتار 

 

 . کېږيدهغو څيړنو اهميت روښانه کړئ د کوموپه مټ چې داوبولګولو پروژه په کار وړل  .31

 . چې داوبو لګولو پروژې لپاره راټوليږي لست کړئ ارقاموهغه  .32

 . کېږي روښانه کړئ یيهغه تفصیيل معلومات چې دپروژې دنتيجې رسه يوځ .33

 واضح کړي:  .34

i.  .انجنيي رسوې 

ii. درولوجيکې رسوې. یيه 

iii.  .جيولوجيکې رسوې 

 . او هم یې استعامل روښانه کړئ.دمساحتي ظرفيت منحني څه يش ده .35

 . درسوباتو معنی څه ده .36

 .وڅخه موخه څه دهضایعاتپه ذخيه کې مو له تبخيي اوڅڅيدونکو  .37

 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

 ژمی  2014

 و اصطالحاتو معنی ګانې روښانه کړئ: ې ندیدالن .1

 ډیوټي،دلټا،دنبات موده،اسايس موده. 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (5.2)د  جواب:

 

 رابطه کله کارول کیږي:  دا .2

 

𝐷 =
𝐵

∆
 𝑥 8.64, 
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 په پورته رابطه کې:

D–   ( ډيوټي پهsec/3Ha/m  .)  

 ( رسه.  mد لټا په مرت )  -∆

B -  .اسايس موده ده په ورځ رسه 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (6.2)د  جواب:

 . ( وټاکئF.R.L)  سطحهو بند دډکې ذخیرې دینه  ارقامو دیدالن .3

 m 110.00= سطحهذخیرې  دریميد (4

 m 38000ذخيه = دی ګټوره ژون  (5

 31500m=  ضایعاتدکاسې  (6

 110 112 114 116 118 120 ( mکنټور)  سطحهدښې 

 3m 1000 3000 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 

 .رجوع و يش دیمنونې ته   فصل(23.2) د جواب:

په څیرروښانه لو رسویوډولونه چې دیوې  ېالبېدهغوب .4 لپاره په الره اچول کیږي دیوه لست  اوبخورپروژی 

 . کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (12.2)د  جواب:

 2009اوړی 

 . دظرفیت رضیب روښانه کړئ  دوخت دمودی رضیب او .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل (5.2)د  جواب:

 . اوبو ډیوټې پیداکړئ وه کانال ددیارقاموپه پام کې نیول رسه دغنمو اوګنیو لپاره   ېودالندین .2

 ګني  غنم  دنبات ډول 

 cm 15cm 10 وځيل اوبه کولو لپاره ډلتادی

 days 10 days 15 داوبو کولو ترمنځ انرتوال

 30 10 داوبو کولو مجموعي شميه
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 .رجوع و يش ېدمنونې ته   فصل(16.2) د جواب:

(  وریجې  %60، ) دی( هکتاره  900کې یې مساحت )   پیلساحه چې دویشونکي کانال په    دیداوبخور الن .3

 ( ) cm 120په مني موسم کې چې دلټا یې  او   )80% (   دی ( ده، پيشنهاد شوي  cm 50( غنم چې دلټا یې 

) %25)   ضایعات( ،د مني او پسلې موسمونو کې یې په ترتيب رسه  0.6،دوخت رضيب یې )  (  %40( او 

( ورځې ده،تاسې د ویشونکي کانال لپاره  100.دمني او پسيل دواړو موسمونو د پاره یې اسايس موده ) دی

 .  مقدار محاسبه کړئینيد اوبودډيز 

 .رجوع و يش دیمنونې ته   فصل(17.2) د جواب:

 .( وټاکئL.S.L)  سطحهکولو ذخیرې لپاره دکمي اوبخورد تهيه وې  دیپه پام کې نيولو رسه  ارقامو دیدالن .4

d) = 231دابريزه ساحې مساحتkm 

e) = درسويب موادو مقدارyear/2km/3250m 

f) = )60دذخیرې موده )ژوند years 

 356 352 350 کنټور سطحهدښې 

 50.00 44.8 32.5 مرت -ذخيه په هکتار

 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (24.2)د  جواب:

 . دکومي غوښتنې په پام کې ونيول يشیيپه ټاکلو کې ب یي وې ذخیرې دځدی .5

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (1.13.2)د  جواب:

 

 .کنټورونه وښیاست بېالبېلدیوه روښانه سکیچ په رسمولو رسه دمنځنیو اندازه لرونکوذخیرو لپاره   .6

 رجوع و يش.  ېد برخې ته   فصل (1.13.2)دجواب:

 

 

 2009ژمی  

 . کې داوبو اړين مقدار محاسبه کړئ پیلډول رسه دویشونکي کانال په  دیپه الن .1

 ناخالص مساحت.    %80کرلو وړساحه = د

 د پسيل په موسم کې.   %50اوبو لګولو شدت =   د
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 دمني د په موسم کې.    %25اوبو لګولو شدت =   د

 .د پسيل لپاره   Ha/Cumec 2000کې منځنۍ ډيوټي =   پیل ویشونکي کانال په  د

 .دمني لپاره  Ha/Cumec 900کې منځنۍ ډيوټي =   پیل ویشونکي کانال په  د

 .رجوع و يش دیمنونې ته   فصل(11.2) د جواب:

 . دو ترمنځ توپیر روښانه کړئیيدو اومساحتي عویيحجمي عو د .2

 .رجوع و يش دیمنونې ته  فصل (1.10.2) د جواب:

 . لیولونوترمنځ داوبودذخیرو نومونه اوددوي اغیزي روښانه کړئلو کنټور ېالبېب د .3

 رجوع و يش.  ېد منونې ته  فصل (1.13.2) د جواب:

 الندینۍ اصطالحات روښانه کړئ:  .4

i.  مؤثریت . 

ii.  .دظرفیت دډیروالې نسبت 

 رجوع و يش.  ېد اړوند برخې ته جواب:        

 . روښانه کړئپه ذخیره کې درسويب موادوکښیناستنه په لنډه توګه  .5

 رجوع و يش.  ېد منونې ته  فصل (4.13.2) د جواب:

 2010اوړی 

 

 روښانه کړئ:  .1

i. وخت رضیب.  د 

ii. ظرفیت رضیب.  د 

iii. ساحه.  مجموعی 

 

iv.  ساحه. مجموعیداوبولګولو 

 رجوع و يش.  ېد منونې ته  فصل(4.13.2) د جواب:           

 . اغیزه کوي کوم دی دیهغه فکتورونه چې په ډیوټې بان .2
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 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.2) د جواب:

په   .3 کانال  د  ډيوټي  پاره  د  نبات  هر  د  ورکوي،تاسې  اوبه  ته  نباتاتو  الندینۍو  کانال  اسايس  کې   پیليو 

 . پيداکړئ

 ضایعاتانتقال  دلټا  نبات نوم  د

 cm 20% 45 جوار )اوړي( 

 cm 40% 30 غنم

 cm 40% 180 ګني

 cm 40% 50 سبزيجات)ګرمه هوا(

 cm 40% 30 مومپيل )ګرمه هوا( 

 فرضوو.  ارقاممناسبه               

 رجوع و يش.  ېدمنونې ته  فصل(6.2) د جواب:

ډک  ارقامودالندینۍ   .4 دذخیرې  مخې  د F.R.L)   سطحه  هله  ،دبند  داعظمي  T.D.L)   سطحه  څوکې(  او   )

 . ( وټاکئH.F.L)  سطحهسيالب 

 110.00m= سطحهذخیرې  دریميد (8

 m 38000خيه = ذ دی ګټوره ژون  (9

 

 m 31500= ضایعات کاسې   د (10

 sec/3400mاعظمي سيالب مقدار = د (11

 100mاضايف اوبو دويستونکې پرچاوې اوږدوالی = د (12

𝑄فرانسس فورمول:  د (13 = 1.8 𝐿𝐻
3

2 

 m 1.5فاصله = عموديآزاده  (14

 120 118 116 114 112 110 کنټور  سطحهښې  د

 3m 1000 3000 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 
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 رجوع و يش.  ېدمنونې ته   فصل(20.2) د جواب:

ارتفاع منحني )مساحت    د .5 ارتفاع او ذخيوي  ې اوهم یې استعامل  یي ظرفيت منحني( څه ته و  –مساحتي 

 . روښانه کړئ

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5.13.2) د جواب:

 2010ژمی  

 . لو نباتاتو موسمونه روښانه کړئېالبېمهاراشرتا کې دب په .1

 رجوع و يش.  ېدجدول ته  فصل(1.2) د جواب:

 . ترمنځ اړیکې ثبوت کړئ  دیدډیوټي ،دلتا  اواسايس مو  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(5.2) د جواب:

 . ونه وټاکئسطحهوې منځنۍ اندازې لرونکې ذخیرې لپاره کنټور دیپه پام کې نيولو رسه  ارقامو ېودالندین .3

   ha.m 3000مؤثره اړينه ذخيه = 

 ذخیرې.دمؤثري   %20=   ضایعاتدذخیرې 

 ذخیرې.دمؤثري   %10داوبوپورته تلونکې مجاز = 

 ذخیرې.دټولې   %10ذخيه =   دریمي 

 284 281 278 256 253 250 په مرت(  سطحهکنټور )ښې 

 55.2 47.3 42.65 5.2 4.1 3.2 )په مليون مرت مکعب( ذخيه 

 فاصله فرضوو.  عموديدسيالب مناسب لوړوالی اوآزاده  

 . رجوع و يش ېد منونې ته (19.2) د جواب:

 . هغه معلومات اورسوی چې داوبولګولو پروژو لپاره راټولیږي روښانه کړئ .4

 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(12.2) د جواب:

 2011اوړی 

  .( ويsec/32500 Ha/m( محاسبه کړئ د کومو چې ډيوټي ) ∆دمني په موسم کې دجوارولپاره دلټا )  .1
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 حل:دالندینۍ رابطې په استعاملولو رسه: 

∆=
8.64 𝐵

𝐷
 ,    𝐵 𝑓𝑜𝑟 𝐾ℎ𝑎𝑟𝑖𝑓 = 123 𝑑𝑎𝑦𝑠. 

∆=
8.64 𝑥 123

2500
= 0.4251𝑚 𝑜𝑟 42.5 𝑐𝑚 

 رجوع و يش.   ې دمنونې ته (2.2) د جواب:

 . روښانه کړئ ظرفيت منحني(  –له پلوه دمساحتي ارتفاع او ذخيوي ارتفاع منحني )مساحت  کارونۍد  .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5.13.2) د جواب:

 2011ژمی  

 . روښانه کړئ یېنه ولیکئ اوهریو مو و ن  وطریق  دارزونې   د داوبو  داوبولګولو .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(9.2) د جواب:

 .( ترمنځ اړیکې وښیاستBاو ) ( D (، )Δډیوټي،دلټا او اسايس موده تعریف کړئ اود )  .2

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل ( 4.2( او ) 6.2( ،) 2.5د ) جواب:

 . روښانه کړئ یې اغیزه کوی ولیکئ اوددوی څخه دوه   دیهغه فکتورونه چې په ډیوټي بان .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.2) د جواب:

نباتاتو د پاره اړين  دیالن .4 وې  دیدهغو ډيوټي او دهر نبات لپاره ساحه کومه چې    راکوي،  ارقام  جدول د 

څخه   الندیذخیرې  کنرتول  تر  پواسطه  په    دی وکانال  چېرې  پيداکړئ،که  ظرفيت  دذخیرې  راځي،تاسې 

 . ( وي%12)  ضایعات( اوپه ذخيه کې %20)  ضایعاتکانال کې  

 اسايس موده  نبات 
کرل شوي ساحه 

 (𝑯𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒔) 
)  په ساحه کې ډيوټي 

𝑯𝒂

𝒄𝒖𝒎𝒆𝒄
 ) 

 1800 4800 120 غنم

 800 5600 360 ګني 

 1400 2400 200 پنبه 

 700 1400 120 سبزيجات 

 800 3000 120 وریجې 
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 رجوع و يش.  ېدمنونې ته (5.2) د  جواب:          

 . اغیزه کوی روښانه کړئ دیفکتورونه چې په ډیوټې بانډیوټی تعریف اوهغه شپږ  .5

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.2) د جواب:

  ئ په غوره کولو کې په پام کې نیول کیږي ولیکئ اوهمدارنګه ذکر کړ   یيهغه ځانګړتیاوی چې دبند دځ .1

 . کوم دی، اغیزه کوی دیچې هغه فکتورونه چې دیوه ځانګړي بند په ډول بان

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (1.13.2) د جواب:

 .طریقهونه چې په ذخیره کې درسوباتو دمخنیوی لپاره کارول کیږي روښانه کړئ  بېالبېلهغه  .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (3.13.2) د جواب:

( او داعظمي سيالب  T.D.L)   سطحه( ،دبند درس  F.R.L)   سطحهله مخې دذخیرې ډک    ارقامو  ېودالندین .3

 . ( وټاکئH.F.L)  سطحه

 110.00m= سطحهذخیرې  دریميد (1

 m 38000خيه = ذ دی ژون ګټوره  (2

 m 31500=  ضایعاتدکاسې  (3

 

 sec/3400mاعظمي سيالب مقدار = د (4

 100mاضايف اوبو دويستونکې پرچاوې اوږدوالی = د (5

𝑄:                                                                                              فرانسس فورمول د (6 = 1.8 𝐿𝐻
3

2    

 

 m 1.5فاصله = عموديآزاده  (7

 120 118 116 114 112 110 کنټور سطحهدښې 

 3m 1000 3000 5000 6000 9000 12000ظرفيت په 

 

 رجوع و يش.  ېد منونې ته (20.2) د جواب:

دیوي ذخیرې دپالنولو لپاره اړینې پلټونکې رسوی کومي دی او انجنیری رسوی په تفصیل رسه روښانه   .4

 . کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(11.2) د جواب:
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

 2012اوړی 

ډيز دی .1 د  لپاره  کانال  چې  ینيوه  کوم  پيداکړئ  مقدار  د  ځانګړتياوو  ېنېودالن   د  کارول   رسه  لپاره  اوبخور 

 . کېږي

 دنبات نوم  ګڼه 
ساحه په    دیداوبخور الن

 (Ha ) 

په ساحه کې ډيوټي په 

 (Ha/Cumec ) 

 700 350 ګني )کلني(  1

 600 150 وریجې  2

 1500 600 باجرې  3

 1800 1200 غنم 4

 800 400 سبزيجات  5

 فرضوو:  

 %15=  ضایعاتانتقايل   .1

 0.7وخت رضيب =  د .2

 0.8ظرفيت رضيب =  د .3

 

 رجوع و يش.   ې دمنونې ته (7.2) د جواب:

 . اغیزه کوی روښانه کړئ دیډیوټی تعریف اوهغه شپږ فکتورونه چې په ډیوټې بان .2

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل ( 7.2او)  (5.2)د   جواب:

اغیزه کوی روښانه    دیهغه فکتورونه چې په ذخیرو کې په رسوباتو بان.په ذخیرو کې رسوبات څه يش دی .3

 . يش  یيپه ذخیرو کې رسوبات کنرتولید  یېطریقو دی چې له مخې  ې بېالبېلکړئ.هغه کوم 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (3.13.2) د جواب:

 .داوبولګولو داوبو لنډه ارزونه ولیکئ .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(9.2) د جواب:

 .( ترمنځ اړیکې وښیاستBاو ) ( Δ،) (  Dډیوټي،دلټا او اسايس موده تعریف کړئ اود )  .5
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 رجوع و يش.  ېدبرخی ته  فصل( 2.5د ) جواب:

 . روښانه کړئ یې اغیزه کوی ولیکئ اوددوی څخه دوه   دیهغه فکتورونه چې په ډیوټي بان .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.2) د جواب:

په غوره کولو کې په پام کې نیول کیږي ولیکئ اوهمدارنګه ذکر کړی    یيهغه ځانګړتیاوی چې دبند دځ .7

 . اغیزه کوی کوم دی دیچې هغه فکتورونه چې دیوه ځانګړي بند په ډول بان

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (1.13.2) د جواب:

 2012ژمی  

 . چې په ذخیره کې درسوباتو دکنرتولولو لپاره کارول کیږي روښانه کړئ يطریق  ې لېالبېهغه ب .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4.13.2) د جواب:

 

 

دیوي ذخیرې دپالنولو لپاره اړینې پلټونکې رسوی کومي دی او انجنیری رسوی په تفصیل رسه روښانه   .2

 . کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(11.2) د جواب:

 2013اوړی 

 . ددوی ترمنځ اړیکه روښانه کړئ  او  دلټا اوډیوټي څه يش دی .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(5.2) د جواب:

 . مداومت روښانه اوهم دهریوه لپاره مثالونه ورکړی دیدمني اوپسلنې نباتاتو دکرون .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(2.2) د جواب:

 . اغیزه کوی کوم دی دیرسوباتو بانهغه فکتورونه چې په یوې ذخیره کې په  .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4.13.2) د جواب:

 . مین اصالح شوي طریقه روښانه کړئ -تعرق دمقدار دمحاسبه کولو لپاره د پن -دتبخیر .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(4.2) د جواب:

 . روښانه کړئ یېدمساحتي ظرفیت منحني رسم کړی او اغیزمنتیا  .5

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5.13.2) د جواب:

 . دیې رسوی چې داوبو لګولو دپروژو لپاره کارول کیږي کومي  بېالبېل دانجنیری هغه  .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(11.2) د جواب:
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 2013ژمی  

 . موسمونه اوددوي اسايس موده روښانه کړئپه مهراشرتا کې نبايت  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(2.2) د جواب:

 . دنبات موده،اسايس موده ،ډیوټی او دلټا تعریف کړئ .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(5.2) د جواب:

 . دډیوټی اودلټا ترمنځ رابطه ثبوت کړئ .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(6.2) د جواب:

 . اغیزه لری روښانه کړئ دی فکتورونه چې ډیوټې بان هغه څلور  .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.2) د جواب:

 . اغیزه کوی ولیکئ دی هغه څلور فکتورونه چې په ذخیره کې په رسوباتو بان .5

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (2.13.2) د جواب:

 

 . روښانه کړئ یېدمساحتي ظرفیت منحني رسم کړئ او اغیزمنتیا  .7

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5.13.2) د جواب:

 2014ژمی  

 . وټاکئ ېسطحتل لپاره پورتنۍ  ذخیرې،دډکې ذخیرې اود دریميدارقامو له مخې   ېنېوالند  د .1

v. 3800نباتاتو لپاره مؤثره اړينه ذخيه =   د Ha.m 

vi.  ( 15د مؤثري ذخیرې پورته تلونکې مجازي اندازه%.) 

vii.  (.  %10)  ضایعاتد مؤثري ذخیرې څخه دکاسې 

viii.  ( دټويل ذخیرې.%10ذخيه )  دریمي 

 81 84 87 105 108 111 114 ( mکنټور)  سطحهدښې 

 3Mm 3.50 5.0 6.00 45.0 50.0 51 68ذخيه په 

 ( فرضوو. 2.0mفاصله )  عمودي ( او آزاده1.5mدسيالب جګوالی )  

 رجوع و يش.  ېد منونې ته (25.2) د جواب:
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  
 

درولوجیکي رسویوله مخې راټولیږی  یيهغه معلومات چې دیوې اوبو لګولو دپروژی لپاره دانجنیری او ه .2

 .ولیکئ

 رجوع و يش.  ېد صفحي ته (24.2) د جواب:

بان.دیپه ذخیرو کې رسوبات څه يش   .3 اغیزه کوی کوم    دیهغه فکتورونه چې په ذخیرو کې په رسوباتو 

 . دی

 رجوع و يش.  ېد برخو ته  فصل( 4.13.2او )  (3.13.2) د جواب:

 2015اوړی 

 . روښانه کړئ یې معنی  .1

i. GCA 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته (5.5.2(a)) د جواب:       

ii. .دلټا 

 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته (5.2(2)) د  جواب:      

iii.  .ډیوټی 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته (5.2(1)) د  جواب:       

iv.  .نبايت موده 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته (5.2(3)) د جواب:     

وې  دیهغو ډيوټي او دهر نبات لپاره ساحه کومه چې    د  راکوي،  ارقام  ېنۍ جدول د نباتاتو د پاره اړيندالن .2

تاسې دذخیرې ظرفيت پيداکړئ،که چېرې په    راځي،   دی النکانال پواسطه تر کنرتول  ه  و دیذخیرې څخه  

 . ( وي%12)  ضایعات( اوپه ذخيه کې %20)  ضایعاتکانال کې  

)  په ساحه کې ډيوټي (𝑯𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒔کرل شوي ساحه )  اسايس موده نبات 
𝑯𝒂

𝒄𝒖𝒎𝒆𝒄
 ) 

 1800 4800 120 غنم

 800 5600 360 ګني
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 وړ اوبه او د ذخيو پالنولاړتیا نباتاتو د   د اوبولو لګولو انجيرني  

 1400 2400 200 پنبه 

 700 1400 120 سبزيجات

 800 3000 120 وریجې 

 

 رجوع و يش.   ې دمنونې ته (5.2) د جواب:

 . روښانه کړئ دیپه مهاراشرتا کې نبايت موسمونه اوددوي اسايس مو  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(2.2) د جواب:
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 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

فصلم ېيدر   

 بندونه اوپرچاوې 

 (Dams and Spillways ) 

 براليس يش چې:  ېد تر لوستل کېدو وروسته به شاګردان په  فصل ددې

 بندونه. •

 بندونو ډولونه.  د •

 بندونودجوړولوطریقې.  د •

 بندونوتيوريتيکې اوعميل ځانګړتياوې. د •

 دویجاړيدنې ډولونه اودساتنې لپاره یې کړنې. خاورینو بندونو  د •

 پرچاوې. •

 اوموقعيت یې.  دی پيژندنه،دن •

 پرچاوو ډولونه.  د •

 پرچاوو پررسمقدار.  د •

 .  پرچاوې )اتومايت( دروازورسه اوپرته ددروازورسه د •

 ( Introduction)  رسيزه  1.3

( کې  Upstreamمجرا په پورتنۍ برخه )   ساختامن دی چې د سيند په عريض مقطع کې د  هایدروليکيبند يو  

 داوبو دذخيه کولولپاره جوړيږي. 

سيند په عريض مقطع کې    اوبومانع کونکې ساختامن دی چې د  دا يو غي قابل نفوذه يا هم قسآم قابل نفوذه د

 رامنځته کولو په موخه جوړيږي.  اوبو دیوې ذخیرې د د

هغې لورې کې چې    ( اوupstreamپورتنۍ برخې )   په هغې لورې کې چې ذخيه رامنځته کېږي د بند د  بند  د

 ( په نامه يادیږي. downstream( رامنځته کېږي د ) barrierخنډ ) 

 ( Site Selection Criteria for Dam) ټاکلولپاره معيارونه  یي بند دځ د

 ټاکلو لپاره تررسه کېږي لکه:  ډول د یوځانګړي بند د   د دا(:Topographyتوپوګرايف )  .1
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 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

U-  کانکر کې  دره  تنګه  تييږي،ېډوله  اوبه  یې  رسڅخه  له  چې  بند  اوټیټوالی،  د  ټي  لوړوالی    د   سطحې 

ډوله تنګه دره کې کامن ډوله بند په پام کې    -V،   پرچاوې څخه خاورېن بند  يا پرته د یيپرچاوې رسه يوځ

 ول کېږي.  ېن

بند تهداب ډير مهم    د(:  Geology and foundation conditionحالت ) تهداب    د  جيولوجي او  .2

دا ځکه  ډبرېن  د  دی  کلک  کوي.په  برداشت  وزن  ټول  ای( بند  بان  )صخره  ټول    د  دی تهداب  بندونو 

شو چې یواځې خاورېن بندونه ،   یيکول دیشو چې جوړ کړو.په جغل لرونکې تهداب بان یيډولونه کول

شګه   ميده  او  خاوره  پسته  بانپه  تهدابونو  وزنه    یيکول  دیلرونکو  کم  او  بندونه  خاورېن  هم  چې  شو 

 شو چې خاورېن بندونه جوړکړو.  یيکول دی بندونه جوړ کړو.په خاورینو تهدابونو بان 

بند   د په هغې محل کې چې دیيساختامين مواد ب (:Availability of materialموجودیت )  موادو د .3

خاوره په اسانۍ رسه موجوده وه    مناسبهساختامن جوړيري په پراخې کچې رسه شتون ولري.که چیرې  

په   د  ېد نو  ،  صورت کې  که چیرې شګه  او  ته  بند جوړولو  او  خاورېن  اسانۍ رسه    سيمنټ  په  ډبرې 

بند جوړولوته ترجيح ورکول کېږي.که چیرې پورته   دی پيداکېديل نوپه   صورت کې کانکريټې وزين 

ټې بند جوړول په پام کې  ېموادله لييو ساحو څخه راانتقاليدل نوپه ې صورت کې دمينځ تيش کانکر

 نيول کېږي. 

بند په   د  پرچاوهپه ډبرېنو بندونوکې    (:Spillway site and locationپرچاوې ساحه اوموقعيت )   د .4

 لې ساحه کې په پام کې نيول کېږي. ېبندپه يوې جال اوب د  پرچاوهکې اوپه خاورینو بندونوکې  هتن

چې زياتې زلزلې تحمل    یياوډبرېن بندونه نه يش کول  ي ټې کانکر(:Earthquake zoneزلزلې زون )   د .5

 يش چې دزلزلې لړزي وزغمي.  یي کړي اما خاورېن بندونه کول

)   د .6 لوړوالی  د(:Height of damبند  چېرې  تر)   که  نود 30mبندارتفاع  وي  پورې  بند    (  خاورېن 

وزين بند جوړولوته  صورت رسه د ټولېزه(څخه زياتيږي نو په 30mجوړولوته اوکه چېرې یې ارتفاع له ) 

 ترجيح ورکول کېږي. 

که چېرې مهارت لرونکي  (:Man power/skilled labourانساين ځواک/مهارت لرونکی کارګران )  .7

شتون   نوکارګران  ورکول   د   ولري  ترجيح  ته  جوړولو  بند  نوخاورېن  وي  نه  اوکه  بندجوړولوته  وزين 

 کېږي. 

عمر)   د .8 کانکر(:Life of damبند  چیرې  نو  ې که  يش  پرتله  رسه  بند  خاورېن  له  بندونه  ډبرېن  يا  ټي 

ډول هم په پام کې    پالنول  بند د   بند دعمر لپاره د  ډير عمر لرونکی وي.د  ټي اوډبرېن بندونه به د ېکانکر

 نيول کېږي. 

دخاورینوبندونو    دیبان  رسک عرض په ډبرېنوبندونو  که چېرې د (:Roadway widthرسک عرض)   د .9

رسک لپاره پراخه عرض ته اړتيا وي نو بيا خاورېن بند جوړولو ته    که چیرې د   رسه پرتله يش نولږ به وي.

 ترجيح ورکول کېږي. 
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خاورېن بند    ډبرېن بند رسه پرتله يش نود   رې خاورېن بند دکه چی(:Funds availableشته بودیجه )  .10

 به لږمرصف رايش نسبت ډبرېن بند ته.   دیپه جوړولوبان

)   د  2.3 ډولونه  کید  د  موادو  د  (:Types of Damsبندونو  مخې  له  الن  یياستعامل  په  بندونه  چې  نیو  ېد يش 

 وويشل يش:  دیبرخوبان

a)  ( خاورېن بندونهEarth dams:) 

 

 شکل: دخاورېن بند مقطع. --1.3--

b)  (ډبرېن بندونهRock-fill dams:) 

 
 شکل: دډبرېن بند مقطع. - 2.3        

c)  کانکرېتيمساله لرونکی ډبرېن يا  (بندونهMasonry or concrete dams :) 

 وويشل يش:  فرعي ډولونو دی يش په الن  یييا ډبرېن بند کید کانکرېتي اساسآ يو 

i.  شکل وګورئ(.  - 3.3بند ) )ثقيل(  وزين 

ii.  (4.3 کامن ډوله بند- .)شکل وګورئ 

iii. یا کانتورفوريس شوپرک  (Buttress ( ډوله بند )5.3 - .)شکل وګورئ 

 شکل کې: --    1.3په

 غیر قابل نفوذه هسته.  .1

 قابل نفوذه برخه. .2

 داوبوسطحه.  .3

 آف. -غیر قابل نفوذه کټ .4

 سیند تل. د .5

 

 

 

 
 شکل کې: --    2.3په

 همواره تختې.  .1

 اوسپنیزه تختې.  .2

 ډبرو څخه ډکه برخه.  د .3

 دسیند تل.  .4

 آف. -کانکرېټي کټ .5

 کروټي میخ.  .6
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3.3 (a) - .3.3                           شکل: کامنې بند (b) - .شکل: وزين بند 

 ډبرېن بندونه دمحلې موجوده موادوله خاورو اوجغلو څخه جوړيږي.  •

ډبرو څخه   • له  بدنه  بندونو  ډبرېنو  ) د  برخه  پورتنۍ  په  اودبند  داوسپنيز   ( upstreamجوړيږي  ورته  کې 

يوپوښښ)پرده(   خښتوڅخه  له  هم  اوبه    ددېکانکريټ،تيږواويا  ترڅو  کېږي  نيول  کې  پام  په  لپاره 

 دبندبدنې ته داخلې نه يش. 

ه  عمل کوي نودبند دخپل وزن له اثره له مقاومت رس   دی په وزين ډوله بندونوکې کله چې قوې په بند بان  •

 ترتيب دموادويو زيات مقدار ته اړتيا ده.  دیمخامخ کېږي.نوپه  

يا   • ډبرېنو  ډوله  مخې    کانکرېتيدکامن  له  وزن  فشاردخپل  اندازه  داوبويوه  چې  وي  منحني  بندونوپالن 

 اوبله اندازه دکامن دډول له مخې زغمل کېږي.  

 
 

 بند.  Buttressشکل:  -4.3

 

 شکل کې: -   4.3په

 تختې. کانکرېټي .1

 کانکرېټي برخه.  .2

 کروټي میخ.  .3
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 دپام وړ کموالی ليدل کېږي. دوزين بندونو په پرتله په کامن ډوله بندونوپه موادوکې  •

کانتورفوريس  په شوپرک • اوباريکه    یا  نرې  بندکې،اوسپنيز  میيدپ  تختېډوله  په  ل ډول رسه  یيپونوپه څي 

شوپرک وکړي.په  ساتنه  فشارڅخه  له  ترڅوداوبو  کېږي  کانتورفوريس  اچول  دپام    یا  بندونوکې  ډوله 

 وړساختامين مواد ژغورل کېږي. 

 ( Comparisonپرتلنه ) جدول :  - 3.3 

a)  :خاورېن بند اووزين بند 

 وزين بند  خاورېن بند  نښې

سيند طبيعي   د .1

 .ميالن

سيند دډيرزيات ميالن لپاره مناسب    د

 .نه دی

 .سيند دډيرزيات ميالن لپاره مناسب دی د

تهداب لپاره مناسب  تقريبآ دهر ډول   تهداب  .2

 .دی

درزونه  چې  لپاره  دسختوتهدابونو  يواځې 

 .اونور نواقص ونلري مناسب دی

په جال اوبيل ډول رسه په پام کې نيول  پرچاوه  .3

 .کېږي

 .بند په بدنه کې په پام کې نيول کېږي د

کې   د .4 ساحه  په  بند 

 ورښت

 .بارانونو لپاره مناسب دیشدیدو  د .شدیدو بارانونو لپاره مناسب نه دی د

 فشار .5

لوړفشار په مقابل کې مقاومت نه   د

.ساختامين لګښت یې کم یييش کول

دی.مهارت لرونکو کسانو ته پکې 

 کمه اړتيا ليدل کېږي. 

  یيلوړفشار په مقابل کې مقاومت کول د

يش. ساختامين لګښت یې ډيردی. 

مهارت لرونکو کسانو ته پکې اړتيا ډيره  

 ليدل کېږي.

 کاسې رسوبات  د .6
چېرته چې زيات رسوبات  

 وي،مناسب نه دی.
 زياتو رسوباتو لپاره مناسب دی.  د

 ډير وخت ته اړتيا لري.  کم وخت ته اړتيا لري.  دجوړيدو موده .7

 مهارت لرونکو کارګرانوته اړتيا ده.  عادی کارګرانوته اړتيا ده.  کارګران  .8
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 دجدول دوام... 

 ډيرلګښت لري. کم لګښت لري.  لګښت .9

 دبند ارزښت .10
ونوکې چې ناوړه پيښې  یيپه هغوځ

 رامنځته کېږي مناسب نه دی.
 مناسب دی. 

 مناسب دی.  په دارنګه سيمو کې مناسب نه دی. زلزلې ساحه د .11

 يش.  یيپه هرې ارتفاع رسه جوړيد دی. ( پورې مطمني 30mتر ) بند لوړوالی د .12

 لګښت یې کم دی. لګښت یې ډير دی. څارنه اومراقبت .13

له موجوده لوړوالی  .14

 څخه نورلوړوالی 

ډيره اسانه ده چې لوړوالی یې نورهم 

 يش.  یيډيرکړ

مشکله ده چې لوړوالی دی یې نورهم 

 يش.  یيډيرکړ

 ويجاړيدنه  .15

توګه ویجاړيدنه رامنځته   ټولېزهپه 

 کېږي. 
 ویجاړيدنه نه رامنځته کېږي. 

 جوړونې مواد  د .16
ډبرې،خاورې دذراتو رسه،خاوره 

 اوشګه. 
 ډبرې،خښتې اوکانکريټ. 

 ډيره ده. کمه ده. موده یې  .17

 اوبو ساتنه د .18

چې سل سلنه اوبه   یينه يش کول

وسايت نو ځکه ورته زابري سيستم  

 اړين دی. 

 يش چې ټولې اوبه وسايت. یيکید

 مقطع .19

i. چې رس یې   یينه شو کول

یې دپورتني عرض د 

کموالې او په اساس کې 

یې دزيات عرض په لرلو  

 رسه تپک کړو. 

ii. چې کم عرضه(   یينشو کول

 یي جوړ کړو. 

i.  هم تپک کاري کېږي اوهم

 کېږي.استوار 

ii. يش چې نرې )کم  یيکید

 عرضه( جوړ يش. 

 څڅيدنه ورڅخه لږه ده. څڅيدنه ورڅخه ډيره ده.  څڅيدنه .20
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b)  :ټيټ بند او لوړ بند 

 لوړ بند  ټيټ بند 

شو چې ارتفاع   یيوزين بند ته هغه وخت ټيټ بند ويل يو .1

 ( رسه له الندی رابطې څخه کمه يش. mیې )

𝑓

𝑤(1 + 𝑠)
, 

 په پورته رابطه کې:

𝑓 – ( 2مطمني مجازي فشاري تشنج دی پهt/m .) 

𝑤 – د ( 3اوبو حجمي وزن دی پهt/m .) 

𝑠 – د ( 3بند دموادوحجمي وزن دی پهt/m .) 

  یيوزين بند ته هغه وخت لوړ بند ويل يو .1

( رسه له الندی mشو چې ارتفاع یې )

 رابطې څخه ډيره وي.

𝑓

𝑤(1 + 𝑠)
, 

 (Sketchرسمول ) .2

 

   

5.3 (a) -  .شکل 

2.  

 

5.3 (b) -  .شکل 

له   .3 برخې  ددرميي  داساس  فشار  کې،محصله  بند  ټيټ  په 

څخه تييږي نوپه دی ترتيب رسه اعظمي فشاري    نیاميي

 تشنجات مجازي حد ته نه رسيږي. 

3. ( برخه  الندینۍ  په  ( downstreamدلته 

او  جوړيږي  مسطح  ميالنونه  کې 

( برخې  ميالن  upstreamدپورتنۍ   )

دبند  (1/10) څخه  برخې  ښکتنۍ  له 

 دارتفاع راکوي. 

 ( څخه کم وي. 88mلوړوالی یې له ) ( څخه کم وي. 88mلوړوالی یې له ) .4
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 ( Gravity Damsبندونه ) یا ثقيل وزين4.3  

 ( introductionرسيزه )  1.4.3

ډيز  يو • هغې  له  بند  مخې  یني وزين  له  وزن  دخپل  قوې  بهرنې  چې  دی  عبارت  څخه  ساختامن  شوي   

 زغمي.

داډول    دا • لري.  اړتيا  ته  اوساتنې  مراقبت  لږ  ترډيره  چې  وي  مستحکم  او  کلک  ترټولو  ساختامن  ډول 

 څخه جوړيږي.  کانکرېټوبندونه له ډبرو اويا هم له  

ورځو کې یې جوړولو ته زياته ترجيح   ېوزين بندونه ډير جوړيږي نوځکه په د  کانکرېتيپه هر حال   •

ده، شوي  اسانۍ    یيکید  دا   ورکړل  په  چې  ديش  چې    سیندرسه  چېرته  يش  جوړ  کې  ساحه  هرې  په 

  ددې توګه    ټولېزهيش.په   یي موجوده اوطبيعي تهداب دومره مستحکم وي چې دبند غټ وزن دی وزغمل

 يش چې پالن یې يو څه منحني ډوله هم يش.  یي ډول بندونو پالن مستقيم اوکله ناکله کید 

مناسب   • کید   رشایطکه چیرې  بندونه  داډول  نو  ولري  ارتفاع رسه هم جوړ    یيشتون  لوړي  په  يش چې 

 ( چې  دی  بند  ډيکسينز  د  کې  سويزرلينډ  په  بند  لوړوزين  ټولو  تر  کې  نړۍ  جګوالی  m 284يش.په   )

  کانکرېټو ( جګوالی لري او دادواړه بندونه له  m 226لري،ورپرله پسې په هند کې د بهاکرا بند دی چې ) 

 . څخه جوړ شوي دی

 ( Typical Cross-Section)منونه یې عريض مقطع 

بند منونه یې عريض مقطع ښودل کېږي. څنګه چې ښودل کېږي    کانکرېتيشکل( کې دوزين   -  6.3په )  •

عمودی اويا هم قسآم ريونده )میالن    ارتفاع( يو څه  upstreamيش چې دبند دپورتنۍ برخې )   یي کید

لپاره په پام کې نيول کېږي چې داوبودڅڅيدين    ددېداره( وساتل يش.دبند په بدنه کې يوزابري دهليز  

 خوانه راپورته کېږي هغه په ارام ډول رسه دفع کړي.   دیله مخې په اساس کې کوم فشار دالن

 
 

 وزين بند منونه یې مقطع.  کانکرېتيشکل: د  - 6.3

 شکل کې:  --    6.3په

 . داوبواعظمي سطحه .1

 عمودي برخه. برنې  .2

 زابري دروازه. .3

 برنې همواره برخه.  .4

 عمودي برخه.  .5

 پونده. .6

 پنچه. .7
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 ( Forces Acting on Gravity Dams) عاملې قوې  دیپه وزين بندونو بان 2.4.3

عمل کوي ښودل شوي    دیشکل( کې هغه مهمې او اسايس قوې چې دبند په عريض مقطع بان  -  7.3په )  •

 دی. 

ډول دهغوی اندازه،لوری اودعمل نقطه یې ښودل    دیټولې دغه قوې په ترتيب رسه په لنډه توګه په الن •

 شوې ده.  

 ( رسه ده. kg/mواردیږي اندازه یې په )  دیدغه قوې چې په بندبان •

 
 . دیشکل: عاميل قوې په وزين بندونوبان  - 7.3

 ( Water pressure) داوبو فشار  .1

 دارنګه عمل کوي.  دیداوبو فشار چې يوه لويه بيوين قوه ده په بند بان

𝑃1 =
𝑤ℎ2

2
 , 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡

ℎ

3
 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒. 

 په پورته رابطه کې:

𝑤 –  .داوبوحجمي وزن دی 

ℎ -  .داوبوارتفاع ده 

𝑃1  - .داچپه کوونکې قوه ده 

)   د:    (2Pداوبووزن) .2 برخه  پورتنۍ  په  د upstreamبند  کې  د   (  ډول  په  دثقل    یومستطيل  ساختامن 

 عمل کوي )دا ساتونکې قوه ده(. دی په امتداد الن   ( C.Gدمرکز) 

( مجرا کې دیومثلث په ډول دساختامن دثقل د  downstreamدبند په الندینۍ برخه ) ( :  3Pاوبووزن)   د .3

 عمل کوي.   دیپه امتداد الن  ( C.Gمرکز) 

 شکل کې:  --    7.3په

 . دبند پورتنې برخه .1

 دسیند تل.  .2

 فشار. فرض شوې دالندي لورې نه  .3
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 (:Weight of dam) بند وزن  د .4

له    دبند ديف واحد حجمي موادو وزن چې د    xبند وزن = دبنددعريض مقطع مساحت     د بند دثقل 

 عمل کوي )دا هم ساتوونکې قوه ده(. دیمرکزڅخه الن

 يا:

𝑊 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝐶. 𝐺. 𝑜𝑓 
 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 (𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔) 

 

 ( Upstream silt pressure) په پورتنۍ برخه کې درسوباتو فشار  .5

𝑃𝑠𝑖𝑙𝑡 𝑜𝑟 (𝑃𝑠) =
𝑤𝑏ℎ𝑠

2

2
 𝑥 

1 − 𝑠𝑖𝑛∅

1 + 𝑠𝑖𝑛∅
    , 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑎𝑡 

ℎ

3
𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒. 

 

 )دا هم چپه کېدونکې قوه ده(.

 په پورته رابطه کې:

𝑤𝑏 –شويوموادوحجمي وزن دی. ډوبو  د 

 رسويب موادو داخيل اصطکاک زاويه ده.   د -∅

ℎ𝑠 – رسويب موادوژوروالی دی.  د 

 ( Seismic forces or Earthquake forces) دزلزل قوې  .6

 0.42رابطې څخه السته راځي په اټکلــــــــيز ډول رسه دبند له اساس څخه د )   دیدزلزلې قوه چې دالن

hتوګه الن افقي  په  پورته  اندازه  په  ته عمل کوي.اود  دی(  یواځې  یي لورې  قوه ده چې  وه چپه کوونکې 

 دزلزلې په ساحه )کمربند(کې په پام کې نيول کېږي.  

 

𝑃𝑒 = 500 ℎ2, 
 

 ( Uplift force) پورته کوونکې قوه   .7

ې اودبند دمؤثر وزن دکموالې  یيداپه اساس کې دفلټريشني )څڅېدونکو( اوبوفشاردی.دا دبند تهداب پورته بي

 رابطې له مخې یې کچه پيداکږي:  دیالمل ګرځي.دالن

𝑈 = 𝐾𝑤𝑏 = (
ℎ + ℎ𝑑

2
), 
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 په پورته رابطه کې:

𝐾 –  .په تهداب کې داوبودنفوذ قابليت دی 

ℎ𝑑- سختې غيقابل نفوذه صخرې لپاره صفر منل کېږي.   د 

ℎ – ( پورې منل کېږي. 0.6-0.2نورو صخرو لپاره )  د 

په شکل کې نه دی ښودل شوي، ديخ اقليم په ذخيه کې    دا  :( Ice pressure)فشار    )کنګل(یخ    د .8

قوه    دیېږي.دتودوخې په تغي رسه دغه يخک په بندکې تيتيږي اوپه بند بان کنګل کداوبوپورتنۍ سطحه  

د  دذخیرې  کې  اوږدوالی  ټول  په  دبند  داقوه  يعنې  واردوي،  سطحهواردوي  قوې  اندازه    ددېرسه  قوو 

 ( پورې تغي مومي.  t/m 150-25د) 

فشار    د .9 شوي،   ( Wind pressure) باد  ښودل  دی  نه  کې  شکل  په  داهم  لوڅو    :  ټولو  په  باددبند 

( نه قوه واردوي. چې دقوې اندازه یې دباد درسعت دکچې پورې  directionد خپل لورې )   دیبرخوبان

 تړلې ده. 

 

  معيارونه( ینياستوارۍ حالتونه )دوزين بندونو دډيز د 3.4.3

                   (Conditions of Stability (Design Criteria of Gravity Dams) ) 

د   د لپاره  اوساتنې  د  ېاطمنانيت  بند  الندیني    دوزين  لپاره  ون  رشایطاستوارۍ  کې  پام  دېپه  ترڅو  يش    ول 

 په وړاندي استوار وي: ویجاړیدنۍ 

I. هغو بندونو لپاره چې اوبه یې له رس څخه نه   د ( ترييږيFor non-overflow dams:) 

ژغورنې    د له چپه کېدلو څخه خوندی وي.دیيداستوارۍ داړتيا لپاره،بند ب:( Overturning)   چپه کېدنه  .1

 ډول رسه په الس راځي: دیپه الن وړاندي رضيب دچپه کېدو په 

 =    داستواري دقوو مومنټ /دچپه کېدلو دقوو مومنټ                         

 يا:

=
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠
 

 ( پورې وي. 3-2د د ) یياوداالسته راغلی رضيب ب
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رسه   هغه  :  ( Sliding) ښویېدنه   .2 ډول  افقي  په  چې  المل قوې  کېدو  درامنځته  دښویېدنې  دبدنې  دبند 

د له موجودومقاومو قووڅخه چې دبند په اوږدوالی کې شتون لري ډيري نه وي اوکه چیرې  یيګرځي ب

دالن رضيب  دساتنې  کې  مقابل  په  دښویېدنې  يش.  ویجاړ  امله  له  دښویېدنې  به  بند  نو  يش    دی ډيرې 

 رابطې له مخې په الس راځي: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 =
∑(𝑉 − 𝑈)𝜇 + 𝑏. 𝑞

∑ 𝐻
, 

 په پورته رابطه کې:

-∑(𝑉 − 𝑈) قوو مجموعه ده.  يخالصو عمودد 

- 𝑈 .پورته کوونکی فشار دی 

- 𝜇 ( پورې منل کېږي. 0.75-0.6داصطکاک رضيب دی چې د ) 

- 𝑏 .دبند الندینی عرض دی 

- 𝑞 منځني عريض ( تشنجات دیW/b .) 

-∑ 𝐻  .دټولو افقي قوو مجموعه ده 

 ( پرته پورته رابطه الندینی شکل لري: qاو) (b ) له 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 =
∑(𝑉 − 𝑈)𝜇

∑ 𝐻
 𝑎𝑛𝑑 𝑏 =

𝐻

(𝐺 − 𝐻)𝜇
, 𝑓𝑜𝑟  𝑛𝑜 𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔. 

بCrushing) ماتېدنه   .3 تشنجات  حقيقي  حد    دیي(:  له  دمحکميت  که  دموادودماتيدنې  يش  ډيرنه  څخه 

ب تشنجات  فشاري  دډبرو  چې  ده  دااړينه  لپاره  داستوارۍ  ډکه.دبند  اوکه  وي  تشه  له  یيذخيه  ددوي  د 

 مجازي حد څخه زيات نه يش.

يوې    د   بند   د   (: Tension)   کشش .4 هيڅ  په  سطحې  ب  نکتېافقي  وي.  یيکې  نه  تشنج  راپيداکېدونکی  د 

  نکتې ټولو مومنټونو مجموعه نظر هغې    د   کړي او  قطع   نیامييد داساس ددرميي برخې  یيمحصله فشار ب

 يعنې: د صفر وي، یيته چرته چې محصله فشار اساس قطع کوي ب

𝑃 𝑥 
𝐻

3
− (𝑤 − 𝑈)

𝑏

3
= 0 

 او:

𝑏 =
𝑃𝐻

𝑊 − 𝑈
=

𝑊𝐻2

2
 𝑥 

𝐻2

𝑊 𝑏 (𝐺 − 𝐻)
, 

 چېرته چې:
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-𝑏 =
𝐻

√𝐺−𝐾
 دکشش لپاره نه دی.  

-𝑃 اوبو فشار دی.  د 

 - 𝐻ژوروايل دی.  اوبو د 

- 𝐾 څخه داوبو نفوذوالی دی. )صخرو( له تيږو 

- 𝐺 بند دتيږو حجمي وزن دی. د 

- 𝑏 بند دعريض مقطع الندینۍ عرض دی.  د 

- 𝑈  .پورته کوونکې فشار دی 

II.  (پرچاوهابریزه ای دهغې بندونو لپاره چې اوبه یې له رس څخه ترييږي ) 

                                                                         For overflow dams (spillways) ) 

دیيب  رشایط  ېنېدالن حتآم  څلورو    د  يوځرشایطپورته  رسه  د   یيو  چې  داوبودنه    شی  څخه  رس  له  بند 

 هم تررسه يش:  ، تييدونکو بندونو لپاره و

بdownstreamبند په الندینۍ برخه )   د .1   هم په همدی برخه کې د   او  د منفي فشارشتون ونلريیي( کې 

اودکايف   ته ورته  ونيول يش چې د منحني شکل  پام کې  په  داوبوذخيه دارنګه  لپاره  اوبو دغورځېدنې 

 افقي فاصيل لرونکی وي. 

ب  د .2 اندازې رسه محکمه وي ترڅو داوبو دڅپودغورځېدنې په وخت کې یيپرچاوې څوکه    د   د په کايف 

 ځانه مقاومت وښیي. 

 نورډول ډول حالتونه: .3

a) د نه وي. یيدرزونه ب 

b) د په کنرتول کې وي. یيخوانه فشار ب دیالن د 

c) د تدابي په پام کې نيول شوي وي. یياوبو دانرژۍ)رسعت(  دوژلولپاره ب د 

 (پروفايل  ابتدایې وزين بند  )د پروفايلنظرې   وزين بند د 4.4.3

     (Theoretical Profile of a Gravity Dam (Elementary Profile of a G.D ) 

یواځې دوه مهمې عاملې قوې لکه داوبوفشار اود بند خپل وزن په پام کې نيسو،ښي لوري    دیپه يووزين بند بان

رسه به عمودی    سطحه مثلثي شکل ولري اوچپ لورې ته به داوبودسطحې دسيالب داعظمي    پروفايلته به دبند  

 شکل ( کې ښودل کېږي ،جوړه کړي.  - 8.3زاويه لکه چې په ) 
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 . پروفايل ابتدایېشکل: دوزين بند  -8.3

 ود ټاکلولپاره تررسه کېږي:  رشایطو  ېندی( داستوارۍ دالنbداساس عرض )  پروفايل ابتدایې د

i.  چې کشش شتون ونلري . 

ii.  .ښویېدنه لکه چې مخکې وڅيړل شوه نه وي 

يادیږي ځکه چې په    پروفايل اقتصادی    همدارنګه د  پروفايل  ابتدایې  دا نامه هم  بندونوکې مواد که    دی په  ډول 

 ذخيه ډکه يا تشه هم وي له اعظمي فشاري تشنج څخه خوندی وي. 

 : ( Practical Profile)  پروفايلعميل  5.4.3

بند    د • تيوريتيکې    پروفايل  ابتدایېیوه وزين  دی    پروفایلهغه    پروفايلدی.عميل    پروفایلیواځې 

يوڅه پورتنۍ عرض    ( اوfree boardآزاده عمودی فاصله )   ښايي  چې په عمل کې پياده کېږي.دا

 ولري. 

بند پورتنۍ برخه داعظمي سيالب له    لپاره اړينه ده چې د  ددې(  free boardآزاده عمودی فاصله )  •

وسايت،H.F.L) سطحه پورته  څخه  وړي.  (  وانه  اوبه  څخه  رس  له  دبند  دپورتنۍ   ترڅو  لپاره  دبند 

( دبند لوړوالی دی، محاسبه کېږي، اوکه چیرې  h( ده ،چې ) ℎ√0.55( اصغري اندازه له ) aعرض ) 

و له مخې  رشایط  رسک د  رض دبند پورتنی ع  بيا د  رسک په منظور ګټه اخيستل کېږي نو  ورڅخه د

 ټاکل کېږي. 

 

 

 

 کې: شکل - 8.3په

 . دسیالب اعظمي سطحه .1

 ډبري. .2

 دالندي لورې نه فشار.  .3
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 . پروفايلشکل: دوزين کم ارتفاع لرونکی بند عميل  -9.3  

فاصلې له اثره چې داوبو کومه ذخيه رامنځته کېږي اوبيا    يعمود ېد بند پورتنی عرض او آزا  د •

له   برخې  ددرميې  فشاردبند  نومحصله  تشيږي  دبان  نیامييداذخيه    ددې   غورځېږي،   دیڅخه 

ته راوستل يش نومقطع يو څه    نیاميي لپاره چې دغه محصله فشار بيته داساس ددرميې برخې  

 ( ته وردننه کېږي. upstreamپورتنۍ برخې ) 

 . يد  ېداحالت دټيټو وزين بندونو لپاره قبول شو   شکل(کې چې ښودل کېږي او -9.3 ه ) لکه پ •

 

 . پروفايلوزين بند  ېتيشکل: دموجوده کانکر  -10.3  

 

 

  

 کې:  شکل -9.3    په

 آزاده عمودي برخه.  .1

 . دسیالب اعظمي سطحه .2

 څوکه. .3

 منحني.  .4
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 ترمنځ توپري  ونوپروفايل اوعملې  پروفايل ابتدایې د 6.4.3

                  (Comparison between Elementary Profile and Practical Profile ) 

پروفايل عميل  پروفايل يا تيوريتيکې   پروفايل ابتدایې   

مه زاويه مثلثي نه وي مګر دعميل یيعريض مقطع یې ق .1

 اړتياوو له مخې مناسبې سمونې پکې رامنځته کېږي.
مه زاويه مثلثي  یيیې شکل  ق  دیداوبو دفشار الن .1

 وي.

 کېږي. رسک دجوړولو لپاره یې پورتنی عرض ټاکل  د .2
د .2 صفر    سطحهداوبو  عرض  یې  رسه  )سطحې( 

 وي.
ترتيب رسه   دیآزاده عمودی فاصله اړينه ده ،چې په   .3

 به اوبه ونه توانيږي چې دبند له رسه واوړي. 
 عمودی فاصلې لپاره کوم رشط نشته.  دیدآزا .3

پنجې   .4 بند  په  کشش  کې  وخت  په  دتشيدو  دذخیرې 

(Toe کېږي رامنځته  کې  له   (  کشش  منځه  ،ددغې 

( برخه  پورتنۍ  دبندپه  کې upstreamوړلولپاره   )

 په پام کې نيول کېږي.  کارۍسنګ 

داداعظمي  .4 به  کې  صورت  په  دتشيدو  دذخیرې 

د استوارۍ لرونکې وي کوم چې    دیقوې په وړان

له  پرته  کې  اساس  په  کې  مقابل  په  کېدو  دچپه 

 کشش څخه رامنځته کېږي.

 دټولوقوو ډولونه په پام کې نيول کېږي.  .5
)  یواځې .5 برخه  پورتنۍ  کې upstreamدبندپه   )

 داوبو فشار په پام کې نيول کېږي.
 برخه کې رسک امکان نلري.دبند په پورته  .6 دبند په پورته برخه کې رسک امکان لري. .6
پنجې   .7 دبند  کشش  کې  وخت  په  دتشيدو  دذخیرې 

(Toe کېږي رامنځته  کې  منځه   (  له  کشش  ،ددغې 

( برخه  پورتنۍ  دبندپه  کې upstreamوړلولپاره   )

 سنګ کاري په پام کې نيول کېږي. 

ب .7 کې  صورت  دتشولوپه  داستوارۍ  یيدذخیرې  د 

 و لرونکی وي. رشایطداعظمي 

8.  

 

8.  

 

 

عمودي فاصلې او دپورتني عرض مروجې اندازې    دیدآزا  راښیئ.  پروفايلشکل:دیو موجوده کانکريټې وزين بند   •

 جدول( کې راکړل شوې دی.  - 1.3یې په )
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 :جدول - 1.3

  دی اساس بان  یيپه صخره 

 (. m)دبند لوړوالی په 

سيند له تل څخه پورته   د

 (. m)دبند لوړوالی په 

آزاده عمودی فاصله )خالصه  

 (.m)فاصله( په 

 عرض په  ۍپورتن

(m .) 

 4.00 2.00 - څخه کم  15او 15له  

 5.00 3.00 او کم 25     15-30

 6.00 4.00 او کم 40     30-50

 8.00 4.00 او کم 70     50-80

 10.00 5.00 او کم 70     څخه ډير   80له

 

 ( Low Dams and High Dams) بندونه  ړ لو  واټيټ بندونه  7.4.3

 

 بند.او  لوړ  شکل: ټيټ بند  - 11.3

بند ويل کېږي چې   • ټيټ  ته هغه وخت  بند  له الن  لوړوايليووزين  په مرت  والی    ېنې د یې  رابطې رسه ورته 

 ي: لرو 

ℎ <
𝑓

𝑤(1 + 𝑠)
, 

 په پورته رابطه کې:

𝑓 – خطره مجازي فشاري تشنج دی په ) ټو لپاره بې ېبند دتيګو اوکانکر  د𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚2
 .) 

𝑤 – اوبوحجمي وزن دی په )  د𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3.) 
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𝑠 – وزين بند دموادومخصوصه ثقلت دی.    د 

له   • برخې  فشار داساس ددرميې  بندونوکې،محصله  ټيټو  اواعظمي فشاري    دیڅخه الن  نیاميي په  تييږي 

 تشنج مجازي حد ته نه رسيږي. 

رابطې څخه ورته والی    دییې په مرت رسه دالن  لوړوايلغه وخت لوړ بند ويل کېږي چې  يووزين بند ته ه •

 وکړي: 

ℎ >
𝑓

𝑤(1 + 𝑠)
, 

اعظمي مجازي فشاري تشنج له اساس څخه تي يش که چیرې دمحصله فشارخط   ښاييپه لوړوبندونوکې   •

لپاره چې اعظمي مجازي فشاري تشنج د اساس په    ددېڅخه تي يش    نیامييداساس ددرميي برخې له  

   نیامييد داساس ددرميې برخې په  یييوه بې خطره حد کې وساتو نومحصله فشار ب

، دبند ښکتنۍ    ددېکې شتون ولري  برخه    (downstream)برخهلپاره  پورتنۍ  دبند  او همدارنګه  همواره 

(upstream)  رسه دبند له ارتفاع څخه ترالندینۍ برخې پورې جوړيږي. (10/1) په يو ميالن رسه معموآل    

𝑤حاالتو لپاره که چېرې   ټولېزهد = 1
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3  ، 𝑠 = 𝑓او 2.4 = 300
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚2  :په پام کې ونيسو نو 

𝐻 =
300

1(1 + 2.4)
= 88𝑚 

 ته لوړ بند ويل کېږي.ې د (  څخه ډير شو نو 88𝑚اوس که چېرې دجوړيدونکي بند لوړوالی له )  •

 ( Strengthening of Gravity Damsوزين بندونو محکموال ) د 8.4.3

 محکم واويس:  دیو له مخې اړينه ده چې وزين بندونه رشایطدالندینېو 

i. .په هغې صورت کې چې دذخیرې دظرفيت دزياتوالې لپاره دبند لوړوالی ته اړتيا وليدل يش 

ii.   په هغې صورت کې چې دزلزلې له امله په موجوده بند کې درزونه رامنځته يش او مقطع  دډاډ وړ نه

 وي. 

 (:  Examples)  مثالونه

 د تانسا بند:دذخیرې دظرفيت دډيروالې لپاره محکموايل لري.  ېد ممبئ ته نږ  .1

 دبهاندارا بند:په راپيداکېدونکو درزونوکې دڅڅيدنې دودريدو لپاره دمحکموايل لرونکی دی.  .2

 ډارنا بند:چې دا هم په راپيداکېدونکو درزونوکې د څڅيدنې دودريدو لپاره محکموايل راښیي.  .3

دراپيداکېدونکو درزونوپه وخت کې مقطع خوندی نه وي دمحکموايل    املهکويانا بند: کله چې دزلزلې له   .4

 لرونکی هم دی.  
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 (: Methods of Strengthening) د محکموال طریقې 

 محکموايل لپاره دوه طریقې شتون لري:  د

  (: Gravity Strengtheningوزين محکموال )  .1

 پواسطه زياتيږي.  کانکرېټوطريقه کې دبند عريض مقطع داضايف سنګکارۍ اويا هم د  ېدپه  •

 په سمه توګه دتهداب نوې برخه اوزړه مقطع رسه وصليږي او کونجونه یې ډکېږي.  •

 سيخان ورته هم په پام کې نيول کېږي.  اوسپنیزهمدارنګه دښې نښليدنې لپاره   •

 (:Cable stressingکېبيل تړنه )  .2

ګړندۍ طريقه ده،که چېرې دوزين محکموايل دطریقې رسه پرتله يش نو هم به ارزانه اوهم به کم  يوه    دا •

 لګښته وي.

)   دیپه   • برخې  دپورتنۍ  دبند  کې  سورۍ  upstreamطريقه  پواسطه  کارۍ  دبرمه  ډبرې  دتهداب  مخ   )

 کېږي. 

کې   • سوريو  نوموړو  ځ  اوسپنیزپه  د  یيپرځ  یي سيخان  رسڅخه  له  دبند  کېبلونه    هایدروليکي کېږي،اودغه 

 جيکونوپواسطه په فشار راوستل کېږي. 

 بند په مقطع کې دغه تړنه فشار توليدوي.  د •

)   د • ) crushingماتونې  کېدنې  ،چپه   )overturning ( اوښویېدنې   )slidingوړان په  زيات    دی(  دمقطع 

 مقاومت رامنځته کوي. 

نوپه څڅيدنه   • وتړل شول  له مخې رسه  دفشار  درزونه  فلرتیشن  هرکله چې  کموالی  یا  ترډيره حده  به  کې 

 راښئ.

 په ننې وخت کې دوزين بندونو دمحکموايل لپاره داطريقه ترټولو مروجه اوقبوله شوې طريقه ده.  •

 ( Construction of Gravity Dams) وزين بندونو جوړول  د 9.4.3

ساختامن چارې    چې د  ې د مخکې له    ،  اوبو دجريان لوري ته په عمودی زاويه جوړيږي  وزين بندونه د  •

 سيند اوبه په موقتي ډول رسه اړول کېږي.  عمآل پیل يش د 

لپاره چې داوبو اړونې چارې په کم لګښت رسه تررسه يش نو دبند دالندینۍ برخې )تهداب( چارې    ددې  •

 دامکان تر حده په وچ موسم کې تررسه يش.  ېد

ب • ساختامن لپاره اوبيا دګروټنګز ساختامن سوري   ( groutingsمیخک )   د دتهداب برمه کاري دیيلومړی 

 دفشارپواسطه له سمنټي مسالې نه ډکېږي. 
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ب • د په يوې ساحه کې جمع يش.ځکه یيساختامين مواد لکه شګه،جغل ،سيمنټ،اوسپنيز کانکريټ اونور 

دسلو کلونولپاره اقتصادی ژوندولري.دبند دموادو کېفيت  د  یيچې دبند ساتنه ترټولوزيات اهميت لري اوداب

 د ډيره ښه وي ترڅودبند په بدنه کې له درزونوڅخه مخنیوی شوي وي. یياو دساختامن دجوړونې طريقه ب

درزونوبان • کوونکو  دفع  څيپه  دبالکونوپه  ساختامن  ټول  دا    دیدبند  نه  لورې  کېږي.دیوې  ويشل 

کوي کومک  رسه  پراخيدو  له  پواسطه    دساختامن  طریقې  ځانګړي  دیوې  داوبوبندول  نه  لورې  اودبلې 

تررسه کېږي.دکارسخت مهال ويش،کاري ځانګړتیاوي اونور کنټرولونه دساختامين کار په هره مرحله کې  

 ډيره اړینه ده. 

 ( Joints in Gravity Dams)  په وزين بندونو کې درزونه 10.4.3

 ډول طبقه بندی شوي دی:  ينېو ددرزونه په الن 

i.  ( ساختامين درزConstruction joint.) 

 

ii.  (درز )غونجيدونکی(انقبايضContracting joint .) 

i.  (ساختامين درزConstruction joint ):    په کلکو وزين بندونو کې دافقي درزونو په مينځ کې لوړوالی

 ( د  پسې  1.5mعمومآ  پرله  پرله  ددوو  وي.همدارنګه  حدودو کې  په  درزونو  (  افقي  درزونويا  ساختامين 

د په ځانګړي ډول رسه داسې پوښښ شوې وي چې له  یيلوړوالی دلوړوالی په څيپيژندل کېږي.سطحه ب

 افقي درز څخه اوبه تيي نه يش.

ii.  ( انقبايض درزContracting joint:)  کې    کانکرېټو درز دتودوخې ددرجې په تغي رسه کله چې په    دا

 رامخې ته کېږي.   منځته کېږي ،( راshrinkageغونجيدنه) 

 انقبايض درزونه په دوه ډوله دی:

a)  (درزونه )پريکوونکې( متقاطعTransverse joints . ) 

b)  ( داوږدوالی درزونهLongitudinal joints .) 

 

 شکل: داوږدوالی درزونه.  - 12.3
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13.3 (a )- .شکل: داوږدوالی درزونه 

a)   نيول کېږي.اوداله متقاطع درزونو متقاطع )پريکوونکې( درزونه دبند دنارمل محوررسه يوشان په پام کې 

 دمنقبيضيدو له آمله رامنځته کېږي مخنيوی کوي. دادرزونه له قي څخه ډکېږي.  کانکرېټوڅخه چې د 

b)  داوږ بدنه کې  په  دبند  ترڅو  کېږي  نيول  پام کې  په  موازي  دبند دمحور رسه  درزونه  له  دی داوږدايل  دنې 

 درزونو څخه مخنيوی وکړي. 

c)  (13.3    ودريدنه داوبو  کې  درزونو  دواړو  په  راښیئ  موقعيت  درزونو  کوونکو  قطع  او  داوږدوالی  شکل( 

 .رامنځته کېږي ترڅو داوبودڅڅيدنې څخه په کې مخه ونيول يش

•  ( فاصله  ترمنځ  )طولې( درزونو  ) 15mد داوږدوالی  نازکه الر  ده.  پورې محدوده   )keyway  په طوالنې  )

 درزونو کې په ناخوځنده)يب حرکته( ډول رسه په پام کې نيول کېږي. 

 ( وبل  keywaysدنازکه الرو  يو بالک څخه  له  انتقاليدنې مخنیوی  ( موخه داده چې دعريض تشنجاتود 

 بالک ته وکړي.  

 

13.3 (b )- .شکل: داوږدوالی درزونه 

 ( Galleries in Gravity Damsپه وزين بندونو کې دهليزونه )  11.4.3

 دهليزونه دبند په بدنه کې افقي يا تييدونکې الرې دی.  •

يودبل رسه    یيکید • دهليزونه  لوړوالو رسه وغځول يش.ټول  په جال  او  موازي  دبند دمحور رسه  يش چې 

 دزينو،ليفټونو او فلزي ميلو اونورو پواسطه تړل کېږي. 

 کې: شکل -( a) 13.3  په

 پورتنې برخه.  .1

 .طوالنې درزونه .2

 انتقايل درزونه.  .3
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•  ( ګرد  کنجونه  ) roundedددهليز  اندازه  وي.ددهليز   )size لري اړه  پورې  دوظيفې  اوددهليز  دبند  ولې   ( 

 ( په ژوروايل رسه وي. 4m-2.5عرض او د ) ( په 2.5m-2ددهليز مروجه اندازه د) 

 

 شکل: په بند کې دهليزونه. - 14.3

 ( Types of Galleries) ددهليزونو ډولونه 

 ( Foundation Gallery ( Drainage gallery)دهليز ) تهداب دهليزيا زابري  د .1

( یې  2.3m( عرض ،) 1.5mيوه الره ده چې دبند داوږدوالی )طول( په استقامت په پام کې نيول کېږي،)   دا •

 ( په اندازه پورته وي. 3m-1.5ژوروايل او اساس یې دسيند له تل څخه د ) 

 30- 20( په مربع ډول اویا هم د ) x 30 cm 30)   په اساس کې ورته دزابري اوبودويستلو لپاره يوه ناوه د •

cmول کېږي.  ې( په قطر رسه ورته سوري شوي زابرونه داساس نه پورته په اړين ژوروايل رسه په پام کې ن 

 اوبو اندازه راټوليږي.  یا فلرتي   سوريوکې یې دڅڅيدنکو رسميدونکوې دپه  •

 عريض زابري دهليزونو پواسطه راټولې او بهر ته ويستل کېږي. چې بيا دغه زابري اوبه دټول بند له بدنې څخه د   •

 

 شکل: په وزين بندونو کې زابري دهليزونه.  - 15.3

 شکل کې:  -    14.3په

 . زابرې الرې  2او  1   .1

 ښکته کونکې اوپورته کونکې میله. .3

 د اوبوالندینې سطحه.  .4

 زابرې سورې.  .5

 د تل میخ.  .6

 

 

 

 

 شکل کې:  -     15.3په

 .رسک .1

 . (cmدډبروڅخه جوړه سطحه په)  .2

 . زابرې الره .3

 . زابرې الره .4

 دتل میخ. .5

 په تل کې زابرې سورې. .6
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 ( Inspection of Galleries) دهليزونو نظارت يا پلټنه  د .2

د • څڅيږي  څخه  بدنې  له  دبند  اوبه  چې  اود  کله  نوميږي  دهليز  چې  واسطه  په  سيستم  ب  یوه  لو  ېالبېبندپه 

رسه جمع او دادهليزونه يودبل رسه دعمودی    ،  ( اويا نوروکې په پام کې نيول شوي وي15mلوړوالو لکه ) 

 سوريواو نورو پواسطه نښلول کېږي. 

ټول دغه دهليزونه دبند له بدنې څخه هغه څڅيدونکی زيم رااوبايس،چې له مخې یې دبند نظاريت کړنې   •

 تررسه کېږي. 

نودنظارتې   • ،ځکه  راکوي  داشخاصودداخليدواجازه  ته  بدنې  دبند  دهليزونه  هم  دغه  نامه  په  دهليزونو 

 يادیږي. 

 ددغې دهليزونو بنسټيزي وظيفې دادی:  •

i.  .دوی دبند له بدنې څخه دفلټريشن څڅيدونکې اوبه قطع کوي او زابرونو ته یې انتقالوي 

ii.  .دوی دبند داخل ته دليدنولپاره زمينه مساعدوي چې له مخې یې دبند کړه وړه کنټروليږي 

iii.  نې په وخت کې دنلونودغځولو اونورولپاره کايف فاصله  دمصنوعي يخيد  کانکرېټودغه دهليزونه د

 رامنځته کوي. 

iv.  دمسالې درزونوکې  منقبيضيدونکو  په  ساختامن  ګروټنګز  د  کې  تهداب  په  دبند  دهليزونه  دغه 

 ،زمينه برابروي. یيداچولولپاره کوم چې دبند له مخې څخه نه يش تررسه کید 

v. معبون دخروجي  رسه  جوړولو  دمحلونوپه  مخې  له  ،ددوی  ته   یي  پرچاوهو  دروازو،والونواونورو 

یې   مخې  له  چې  نييس  صورت  ريس  دغه    بریښناالس  کنټروليږي.ټولې  کړنې  ميخانيکې  او 

اونورکول دګامرل   یيدروازې،والونه  څخه  داخل  له  دبند  خپله  په  رسه  اسانۍ  په  چې  شو 

 شویواشخاصو په وسيله کنټرول کړو. 

vi.   صورت رسه    ټولېزهلپاره دبرمه کولوزمينه برابروي،په  دغه دهليزونه د ګروټنګز ساختامن دتهداب

 ددهليز تهداب دهمدی موخې لپاره کارول کېږي. 

په ټوله کې دتهداب دهليز له نطارت کوونکې دهليز څخه بيل وي چې په نظارتې دهليز کې خبې کول   •

 لپاره کارول کېږي.  چاروډيرې حساسې وي اویواځې دنظارتې 

 

 شکل: دبند ددهليزونو بيالبيل ډولونه.  - 16.3

 شکل کې:  -    16.3په

 .دزابر الره .1

 . دتګ راتګ الره .2

 .مستطیيل ډوله الره .3

 . دایره وی الره .4

 . چاڼونکې الره .5
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 ( Cross-section of dam galleriesبند ددهليز عريض مقطع )  د •

له   دهليزونه  داندازې  کانکرېټو دبند  دبند  یې  اندازه  جوړيږي  اړه  څخه  پورې  دوظيفې  اوددهليز 

 شکل( کې ښودل شوي دی.  - 16.3لري.ددهليزونو بيالبيل مهم ډولونه په پورته ) 

 

 ( Earthen Dams) خاورېن بندونه  5.3

 ( introductionرسيزه )  1.5.3

 دډيرې پخوا زمانې راهييس خاورېن بندونه جوړيږي.  •

 ېږي. دخاورینو بندونوپه جوړولوکې له طبيعې موادوڅخه ګټه اخيستل ک •

مګر اوس دخاورې دميخانيک   م( کال پورې له خاورېن بندونه زياتره دتجربو له مخې جوړيدل 1930 د )  •

 نيږي اوجوړيږي. یيدعلم په پرمختګ رسه دغه بندونه په علمي ډول رسه ډيز 

بندونه   • خاورېن  رسه  پرمختګ  په  دماشيرنې  حرکت  د  اودخاورې  زياتوالې  په  دعلم  دخاورودخواصو 

 ( په لوړوايل رسه په اقتصادی ډول جوړکړو. 300m-250شو چې د )  یيکول

 ( Materials for Earthen Dams) خاورینو بندونو لپاره مواد  د 2.5.3

بند رسه په    ېد اړينه ده چې دموادو دا زيات مقدار    موادو يوزيات مقدار ته اړتيا لري.دا  خاورېن بندونه د  •

ولري.   ېدنژ  نيولو رسه    ټولېزه  په    ساحه کې شتون  پام کې  په  دشتون  موادو  بندونه دکايف  توګه،خاورېن 

 نيږي. یيډيز 

 مواد دخاورینو بندونو په جوړولوکې کارول کېږي:  دیتوګه الن  ټولېزهپه  •

a)   خاورېن مواد (Clayee material ):  نورچې اوداسې  نرمه خاوره  دپنبې خاوره،رسويب  توربخنه 

 کارول کېږي. ( کې cut-offدغه مواددبند په هسته او ) 

b)   مواد دپوښښ   :( Sandy material) شګلن  نور  او  ډبرې،شګلن رسوبات  خاورېنې شګې،نرمې 

ښه تراکم ،دداخيل اصطکاک   کارۍد ښه درجه اودتپک  یيمواد ب  دا  او  کارۍ لپاره کارول کیږي، 

 لوړه زاويه او ښه زيم ويستنه ولري. 

c)   ډبرې (Rocks  اونورولپاره کارۍ،معامرۍ  دپوښښ  دفرشولو،دډبرو  دتيږو  کې  بندونو  په  (:ډبرې 

 کارول کیږي. 

d)   شګه (Sand ):   (دچڼولو کې  بند  په  ) filterشګه  زميونو  (او  seepage drains(،دڅڅيدنکو 

 دډبروپه مساله کې کارول کیږي. 

e) مواد ساختامين  اونور  سيخان،چونه  ،    سمنټ،فوالدی  پرچاوې  په  رسه  اندازې  کمې  په  نسبتآ 

 خروجي معبونو اونوروساختامنونوکې کارول کېږي. 
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 اجزاوو وظيفې   ېودالندین ډبرېنوبندونو د

                                               (Functions of the following components of earthen dams ) 

(  Upstream faceدا دوښو يو ځانګړي ډول دی چې د بند دالندینۍ برخې په مخ )  :( Turfing) ټرفينګ  .1

دیا  دی بان ورڅخه  موخه  چې  کېږي  دتوږلو   دیکرل  ځوړ)ميالن(  د  کې  صورت  اوبوپه  دباراين  برخې 

 (eroding .ساتنه ده ) 

 ( Berm) برم  .2

a)  .دعراده جاتو دتګ راتګ لپاره الره رامنځته کوي 

b)  .دادبند په مخ دباراين اوبو دراغورځېدنې رسعت راکموي 

c)  .داپه بيخطره توګه باراين اوبه هم راجمع اوهم یې تنظيموي 

d)  ( دادڅڅيدنې دخطseepage line ( دپاسه د )2mپه )   .اندازه اعظمي پوښښ رامنځته کوي 

 ( Hearting) هسته  .3

a)  .داپه بند کې داوبو جمع کول رامنځته کوي اوهم بند له ښویېدو څخه ژغوري 

b)  (دادبند له بدنې څخه دڅڅيدنې جريانseepage flow .کنرتولوي ) 

 ( Rock toeډبرېنه پنجه )  .4

a)  مخنیوی کې مرسته کوي. دڅڅيدونکی جريان درضبوپه 

b)  .دبند استواري زياتوي 

 ( Types of Earthen Dams) خاورینو بندونو ډولونه   د 3.5.3

 يش په الندینېو دريو ډولونو وويشل يش:  یيخاورېن بندونه کید •

 (.Homogenous embankment type)   متجانس ډوله خاورېن بند  .1

 (. Zoned embankment typeډوله خاورېن بند )  یيهسته  .2

  (.Diaphragm embankment typeدیافراګم )پرده( ډوله خاورېن بند )  .3

 

 ( Homogenous embankment type)   متجانس ډوله خاورېن بند .1

بند   • خاورېن  متجانس  هغه  جوړيږي  موادو څخه  ډول  يو  له  چې  بند  ترټولو ساده  بندونوکې  خاورینو  په 

بند په   بانupstream faceپورتنی مخ ) دی.کله کله د  نفوذه پوښښ اچول کېږي.يوه    دی(  يوه غي قابل 

خالصه متجانسه مقطع هغه وخت کارول کیږي چې یواځې يو ډول موادچې هم اقتصادی او هم محلې  

منځن او  دټيټو  مقطع  داډول  چې  ولري  شتون  کیږي.لوړ  ېوي  کارول  پشتولپاره  او  بندونو  لرونکو  ارتفاع  و 

 نيږي. یيته ډيز کم متجانس ډوله خاورېن بند بندونه ډير 
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17.3 (a) - .شکل: متجانس ډوله خاورېن بند 

 

         (b) 17.3 - افراګم فلټر رسه.ددې شکل: متجانس ډوله خاورېن بند 

له یوې خاليص متجانسې مقطع څخه داوبوڅڅيدنه ځان راښکاره کوي اواړينه ده چې لوی مقطع ګانې د   •

 (piping  )وړان په  اونورو  يش.له    دی،استوارۍ  په   دی جوړې  کې  دننه  په  مقطعې  متجانسه  يوې  امله،د 

  -  17.3 (b)سيستم )   تصفیه کونکیصورت رسه يوزابري سيستم ورعالوه کېږي لکه يو افقي زابري    ټولېزه

 ( اونور.rock toeشکل(، ډبرېنه پنچه ) 

( سايت )دبیلګي په ډول دڅڅيدنې  phreatic lineدداخيل زابري سيستم دبند په داخل کې درکود خط )  •

شو چې کوچنۍ مقطع وکاروو.داخيل    یيترتيب رسه کول  دی،زيات ميالن ته اجازه ورکوي نو په     خط( 

 زابرونه تقريبآ په ټولو ډبرېنو بندونو کې په پام کې نيول کېږي. 

 (  Zoned embankment type) ډوله خاورېن بند  یيهسته  .2

( په پام کې  coreډوله خاورینو بندونو کې مرکزي غي قابل نفوذه هسته )  یيصورت رسه په هسته  ټولېزهپه   •

 (.شکل - 18.3چې دغه هسته د غي قابل نفوذه انتقايل زون پواسطه پوښل کېږي )  نيول کېږي

  

 شکل کې:  -  17.3(a)په

 ډبرین میالن.  .1

 . دجریان پورتنې خط )درکود خط( .2

 . څڅیدنه .3

 . متجانسه پشته پرته دداخيل څڅیدنې څخه .4

 . غیر قابل نفوذه تهداب .5

 

 

 

 شکل کې:   -   17.3(b)په 

 ساتنه.د میالن   .1

 .دجریان پورتنې خط .2

 .دڅڅیدنې چاڼوونکي .3

 . غیر قابل نفوذه تهداب .4

 څڅیدنه.  .5
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 ډوله خاورېن بند. یيشکل: هسته  - 18.3

يش چې په هسته  یي پنګ څخه کیدیيمرکزي هسته داوبوله څڅيدنې څخه اوانتقايل زون په درزونوکې له پ •

کې وده وکړي،مخنيوی کوي.دبند دبدنې بيوين برخه مرکزي غي قابل نفوذه هستې ته استواري ورکوي  

 اوهمدارنګه دبند باردتهداب ټولې ساحې ته وييش. 

دبند لپاره داډول پشته په پراخه کچه جوړيږي او دهستي لپاره یې انتخابيدونکې مواد په ساحه کې دهغوی   •

 ورې مربوطيږي. د پيداکېدو پ

کارول   • کې  برخه  بيونۍ  په  چې  کوم  دی  جغل  او  شګه  داره  دانه  غټه  لکه  مواد  زابري  کې  ټوله  په 

نيول کېږي په پورته شکل   دی کېږي.انتقالوونکې چاڼوونکې دهستي دننه او دبان  زونونوترمنځ په پام کې 

اوبيا پ انتقايل چاڼوونکې هر وخت کارول کېږي  ه ځانګړي ډول کله چې  کې ښودل شوي دی. دا ډول 

 ناڅاپه داوبود نفوذوايل تغيات دیوې ساحې څخه وبلې ساحې ته رامنځته کېږي. 

  ( Diaphragm embankment type) دیافراګم )پرده( ډوله خاورېن بند  .3

دیافراګم ډوله خاورېن بند په خپله بدنه کې يوه نازکه غي قابل نفوذه هسته لري کومه چې له خاورو اوتيږو  •

له   اودا هسته د  دیڅخه چارچاپيه ډکه شوي وي چې دغه غي قابل نفوذه هسته  افراګم څخه عبارت ده 

 يږي. ،فوالدو،لرګيو او ياهم دنوروموادوڅخه جوړکانکرېټوغي قابل نفوذه خاورو، 

 ( په څي عمل کوي چې دبند له بدنې څخه دڅڅيدنې مخنيوی کوي. barrierداپرده د )  •

(  upstreamپه مرکزي برخه کې اويا هم دبند په پورتني مخ )   دیيش د مرکزي پر  یينوموړې پرده کید  •

 يش.   یيپرځ یي کې ځ

ب • دیافراګم  دموادویيدغه  تهداب  نفوذه  قابل  دغي  هم  يا  او  دتيږو  کې  اساس  په  له    د  يش،او  وتړل  رسه 

 شکل( وګورئ.  19.3د زيايت څڅيدنې مخه پرې ونيول يش )   دی موجوده تهداب څخه الن 

 

 شکل کې:  -     18.3په

 ساتنه.  د میالن .1

 . نفوذه پورتنې زونقابل  .2

 .دڅڅیدنې انتقالیدونکي .3

 . قابل نفوذه بريوين زون .4

 غیر قابل نفوذه هسته )مرکزی هسته(. .5

 غیر قابل نفوذه تهداب.  .6
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 شکل: دیافراګم ډوله خاورېن بند. - 19.3

دنوعې رسه توپي لري،چې توپي یې دهستې دپيړوايل   پشتۍډوله  یيافراګم لرونکې پشته نوعه د هسته ددې •

چېرې   لري.که  اړه  پورې  دددې)ضخامت(  پيړوالې  اود  پشتۍافراګم  وي  مشابه  رسه  په    پشتۍدرسدعرض 

نل کېږي.مګر  افراګم دنوعې په څي مددې( څخه یې لوړوالی کم وي،نو دبند پشته 10mهرلوړوالی کې له ) 

صورت کې پشته    دیافراګم پيړوالی دپورته حد رسه برابره او ياهم ورڅخه زياته يش نو په  ددېکه چېرې  

 ډوله په پام کې نيول کېږي.   یيهسته 

 ( Method of Constructionدجوړونې طريقه ) 

 دخاورینو بندونو دجوړولو لپاره دوه طریقې شتون لري: 

 (. Hydraulic-fill methodډکونکې طريقه )  هایدروليکي (1

 (. Rolled –fill methodڅرخيدونکې ډکونکې طريقه )  (2

 

 ( Hydraulic-fill method) ډکونې طريقه  هایدروليکي  (1

په   • کېندونکو    ې د دجوړونې  له  بدنه  کې،دبند  ناوو  لو اطريقه  د  یې  نلونه  داوبو  چې  خاوروڅخه  يږدونکو 

 (flumes  يادیږي رسه  نامه  په  ځ  پشتۍاود(  اوږدوکې  په  ځ  یيدڅنډو  وي،جوړيږي.خاوره    یيپه  شوي 

داوبو رسه ښه ګډيږي اوبيا ددغوناووپواسطه پمپ کېږي.دنرموخټو دغه مقدار دخروجي ناوو پواسطه په  

د خټي  نرمې  پيداکوي.دغه  جريان  رسه  انټروال  پيداکوي،  پشتۍمناسب  جريان  لورې  تاويدنه    دمرکزپه 

ژر جمع    دیڅخه دانه داره ذرات الن  له ياد مقدار  دیغورځېږي،دباندنۍ څنډې رسه نږ   دیکوي اوبيا الن

 غي قابل نفوذه پشته رامنځته کېږي.  یي په مرکز کې کښيني چې يوه هسته  پشتۍکېږي اوميده ذرات د

حساسه ده ځکه چې دبند له هستې څخه ډير    دیلپاره دکښيناستنې په وړان  دی مو   دیداډول داوږ  پشتۍ  د •

  ورو څڅيدنه صورت نیيس.

  

 شکل کې:  -    19.3په

 ډبرین بند. .1

 .دمیالن ساتونکي .2

 .پرده .3

 . قابل نفوذه هسته .4

 قابل نفوذه  تهداب )ډبرین تل(.  .5
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 ( Rolled –fill method) تپک شوې ډکونې طريقه  (2

( کې اچول  cm 30-15دبند بدنه دمناسبو خاورو په اچولو رسه په کوچنيو طبقو)   ډول طريقه کې  دیپه   •

 کېږي او درولرونوپواسطه رسه تپک کاري )تخته( کېږي. 

•  ( معدن  له  دخاورو  ورته  ډول  burrow pitsخاوره  په  اودطبقو  کېږي  راوړل  څخه  دبلدوزرونوپواسطه  ( 

 هواريږي. 

دډيز • درولرونو  ډول  پسې  پرله  پرله  په  طبقې  تپک  یني دغه  ښه  پواسطه  وزن  شوي  کېږي.عادی    کارۍ 

کید  ډکو)   یيرولرونه  لکه  پشتو  لرونکو  دکموارتفاع  اما طاقت   ( dikesيش چې  وکارول يش  لپاره  اونورو 

  وکارول يش.د دبندونودطبقو په تپک کارۍ کې یيلرونکی رولرونه ب

د حتآم کنټرول شوی وي.دخاورې دمجازي رطوبت په شتون کې ښه تپک  یيدډکوونکوخاورو رطوبت ب •

يش .)درطوبت مجازي اندازه هغه ده له کوم څخه چې دموادو مجازي کثافت السته    یي په الس راتل  کارۍ

 راځي(.

کول • نشو  توګه  ځانګړې  کاري    یيپه  تپک  جغل  داره  ددانه  لړ   دیچې  له  څخه  پرته  رولرونو  لرونکې  زه 

 ترالسه کړو. 

 ( کارول کېږي. Rolled –fill methodتوګه د بندونو جوړولولپاره دتپک شوې ډکونې طريقه )  ټولېزهپه  •

 ( Typical Section of Earthen Dam) مقطع  یي دخاورېن بند منونه  4.5.3

 کېږي. ( کې ښودل شکل 20.3)  دیدخاورېن هسته لرونکی بند مروجه مقطع په الن

 

 شکل: دخاورېن بند مروجه استعامليدونکې مقطع.  - 20.3

  

 شکل کې:  -    20.3په

 ( ضخامت رسه.cm 30پاراپيټ وال ) .1

 . دډبرو فرش .2

 . ډبرینه پنجه .3

 .برم .4

 زابر.  .5

 هسته.  .6
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 ( Component Parte and their Functions) ې  دندترکېبي برخې اودهغوی  5.5.3

مرکزي برخه کې له غي قابل نفوذه شګلنو خاورو،رسويب خاورو،ګډو خاورو  بند په    د  دا  (:Core) هسته   .1

ترڅو دبند په کاسه کې اوبه وساتل   تپک )تخته( کېږي  دی( ماشني بانO.M.Cاونورو څخه جوړيږي.د) 

همدارنګه هسته له بند دبدنې څخه   کايف عريض مقاومت رامنځته کړي،  دیيش اوهم دښویېدنې په وړان

 يان کنټرولوي. داوبوڅڅيدنکي جر

څخه    د  دا  (:Casing) پوښښ   .2 نورو  اويا  ،جغل  دشګو  يا  تيګو  نرمو  له  چې  ده  برخه  هغه  بنددبندنې 

( ماشني پواسطه تپک )تخته( کېږي تر څو د بند هسته له درزونو څخه وژغوري.دا  O.M.Cجوړيږي. د) 

بند ته استواري ورکوي  ه مقطع څخه  لومړی  د ښويدنې په وړاندی دمقطع عريض مقاومت رامنځته کوي، 

 دزيم ويستلوته زمينه برابروي. 

غاښ  ټرينچ  -اف  -کټ .3 له    د  (:داCut-off trench)   یا  دځمکې  څخه(    سطحهبند  زون  )دهستې  څخه 

 )تخته( کېږي.  کارۍکېندل کېږي اودشګه لرونکو خاورو څخه ډکېږي او ښه تپک  دیالن

( څخه  cm 20دهغو ټوټو څخه چې اندازه یې له ) له هغو بولډراويا د تيګو    (:دا Rock toe)   ډبرېنه پنجه  .4

 ډيره وي،جوړيږي.دادبند بدنه د اوبو له څڅيدنکو رضبو څخه ژغوري او دبند استواري ډيروي. 

(،  30cm( دهغوتيګو پواسطه چې اندازه یې ) downstream face)  دبند الندینی مخ: ( Pitching) فرشول  .5

 ( پورې وي، پوښښ کېږي. kg 50-40هرې ډبرې وزن یې ) ( پورې او د cm 40-30دپوښښ پيړوايل یې ) 

دځانګړو وښو کرنه ده چې    دی( بانdownstream faceدبند په الندینی مخ )     (:داTurfing) دوښوکرل   .6

( دباراين اوبو له ویجاړ  downstream face( په نامه رسه هم يادیږي.اودا دبند الندیني مخ ) Haraliد ) 

 څخه ژغوري.

)   (:داBermsبرمونه)  .7 الندینۍ  د  په  downstreamدبند  برخې  )   پیل(  د  عمودی  m 10-8کې  په  پورې   )

 ( پورې په عرض رسه په پام کې نيول کېږي. m 5-3انټروالونواو د ) 

 نيو موخو لپاره په پام کې نيول کېږي: دیبرمونه دالن

i. ته رسوي.  یي باراين اوبه راټولوي او بيا یې خوندي ځ 

ii.  لپاره اړين رسک رامنځته کوي.دعراده جاتو دتګ راتګ 

iii. چې بارانې اوبه رالويږي د هغې رسعت راکموي.  دیدبند په ځوړ )ميال ن( بان 

iv.  ( دڅڅيدنې دخطseepage line ( دپاسه لږتر لږه د )2m  .په اندازه پوښښ رامنځته کوي ) 

) Drains) زابرونه   .8 الندینۍ  په  طويل  downstream(:دبند  لکه  دشبکو  دزابرونو  کې  برخه  زابرونه  ( 

 (longitudinal drains ( عريض زابرونه ،)cross drains  او پنجه ) یي   (زابرونهToe drains ځ ) کول.   یي پرځ   یي 
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a)   طول زابرونه (longitudinal drains or L- drains ):داوبو يو    دیدادبند له هستې او له پنجې څخه الن

(  cross drainsڅخه زيم راټولوي اوبيا یې عريض زابرونو)   پشتۍچاڼوونکي جوړښت دی چې د بند له  

 ته انتقالوي. 

b)  ( زابرونه  ) ( scross drainعريض  په  له محور څخه  بند  د  ) 060(،) 045:دازابرونه چې  او  ( درجو رسه  090( 

او تيګو څخه ډکېږي چې موخه ورڅخه دطو  لې زابرونواو دبند دالندینۍ برخې  نصبيږي ،له شګو،جغل 

 ( ته ده. toeڅخه د زيم راټولونه اوبيا ددغو زميونو ليږدونه دبند پنجې ) 

c)  یيپنجه  ( زابرونه يا جمع کونکې زابرونهToe drains or Collecting drains )و رسخاليص جاري  یي:د

ټولوي اوبيا یې سيند اويا کومې  ( څخه داوبودزيم مقدار را  cross drainsزابر دی اوداله عريض زابرونو) 

 بلې مجرا ته ورانتقالوي. 

فلرت)  .9 فلرت) یي :د( Transition filterانتقال  داره  درجه  کونکیو  او  تصفیه  هستې  دخاورېنې  چې  دی   )

کېږي.دا هستې ته دزيم دورتګ په مخنیوی کې او همدارنګه د خالص    یيپرځ   یي شګلنو طبقو تر منځ ځ

 ي. فشار په راکمولو کې مرسته کو 

 ډول دی:  دیدزابرونو بيالبيل ډولونه په الن

i.  ( طويل زابرونهlongitudinal drains or L- drains.) 

ii.  ( عريض زابرونهcross drains.) 

iii.  یي پنجه  ( زابرونهToe drains.) 

 

 . ځای پر ځای کولشکل: په خاورینو بندونو کې دزابر  -21.3

  

 شکل کې:  -    21.3په

 داوبوذخیره. .1

 کوروال. .2

 . طوالنې زابر .3

 . اسايس زابر .4

 پنجه ای زابر.  .5

 غريض زابر.  .6
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 خاورینو بندونو د استوارۍ حالتونه  د 6.5.3

  ((Conditions of Stability of Earthen Dams 

 ت وړ دی: یيمهم معيارونه درض  ېداستوارۍ لپاره الندین  خاورینو بندونو د

 د د بند له رسڅخه وانه وړي. یيسياليب اوبه ب .1

په داخل کې له    پشتۍد دیيب)رکود منحنی( ( کې دڅڅيدنې خط  downstreamالندینۍ برخه ) بند په    د .2

 څخه تي يش. یيښه اومناسب ځ

 اندینۍ برخې استوارې وي. لومړید د بند پورتنۍ یيب  دیوالنرشایطډيروبدو  د .3

 ونلري. د شتون یيبند له پورتنۍ برخې څخه الندینۍ برخې ته داوبو دتييدنې کومه موقع ب د .4

 د په مجازي حد کې وي. یيتهداب په داخل کې عريض تشنجات ب د .5

 د داوبو د څپو او دحيواناتو پواسطه له سوري کولوڅخه ساتل شوې وي. یي دبند له پورتنۍ برخې ميالن ب .6

 محفوظ وي.  دی( په وړانpipingد داوبو دتييدنې ) یيبند او دبند تهداب ب .7

 ه لنډ ډول رسه روښانه شوي دی: توګه پ دی پورتني ټول معيارونه په الن

 ( Safety against Overtopping) ساتنه  دیترييدو په وړان اوبو د د7.5.3  

نوویجاړيږي. يش(  واوړي)تيي  اوبه  رسڅخه  له  بندونو  دخاورینو  چې  اوبه    ددې کله  رسڅخه  له  دبند  چې  لپاره 

 پاملرنې په پام کې نيول کېږي:  دیالن دیدمخنیوی په وړان  نوداوبود تييدنې  تيي نه يش

i.  د په پام کې ونيول يش.یيب  پرچاوهويه ل و اداوبو دتييدلو لپاره پراخه 

ii.  ( په کايف اندازې رسه آزاده عمودی فاصلهfree board .ورته په نظر کې نيول شوې وي ) 

 ( Seepageڅڅيدنه )8.5.3   

 ( په نامه رسه يادیږي. seepageدخاورو له سوريو څخه داوبودجريان تييدنه د څڅيدنې )  •

•  ( پ  یي( ځseepageکله چې دبند په بدنه کې څڅيدنه  ) یيونييس نو دادافقي  (  horizontal pipingپنګ 

( په  vertical pipingپنګ ) یياوکه چېرې څڅيدنه د بند له تهداب څخه صورت ونييس نو دادعمودی پ

دبند بدنه نه ویجاړوي او که چېرې کنټرول نه  نامه او که چېرې څڅيدنه په ټوله کې کنټرول يش نودابيا  

 ې.  یي يش نوبيا بند د ویجاړيدو لوري ته بي
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 شکل: دبند څخه څڅيدنه.  - 22.3

 

خاورینو   دڅڅيدنې  په   / طریقې  دراکمولو  اوياهم  دمخنیوی  دڅڅيدنې  بندونوکې 

 دکنرتولولواندازې: 

 دبيالبيلو طريقو پواسطه دبند له پشتۍ څخه څڅيدنه:

 دغيې قابل نفوذه هستې تيارونه. .1

 دډبرېنې پنجې په پام کې نيول. .2

 کول. یي پرځ یيدزابري پوښښ ځ .3

 

 ( Seepage Line or Phreatic Lineخط )  رکود   څڅيدنې خط يا د  د 1.8.5.3

 ګرادینت خط په نامه رسه هم يادیږي.  هایدروليکيخط د څڅيدنې دګرادینت خط او يا د  دا •

 دیو خط په ډول ښودل کېږي.  دیدروستاتيکې فشار الن یيدبند دمقطع په داخل کې د مثبت ه دا •

برابراويا صفروي.دلوند شوي خط  دروستاتيکې فشارداتومسفيي فشار رسه  یيخپله دددغې خط دپاسه ه •

 دروستاتيکې فشار منفي وي. یيدپاسه يوه ملده ساحه شتون لري په کومې کې چې ه

( رسه په ټکر کې رانه يش.دلوند شوي  downstream faceد د بند دالندینی مخ ) یيدغه لوند شوی خط ب •

 ( څخه لږ نه يش. 2mد د ) یيخط دپاسه ترټولوکم پوښښ ب

)   د • ) Phreatic lineرکود خط  يا د څڅيدنې خط   )Seepage lineپه کوم ځ دننه  دبند دمقطع  کې    یي( 

دروستاتيکي یيه  دیخط بان  ې دښودل کېږي.په    دروستاتيکي فشار وي،یيچې دبند په داخل کې مثبت ه

خط دپاسه خاوره دهغې عمل په واسطه چې    ددېفشار داتومسفي له فشار رسه برابر او يا هم صفر وي.

 شکل کې:  -    22.3په

 دبدنې څخه څڅيدنه. .1

 دتهداب څخه څڅیدنه. .2

 .قابل نفوذه برخه .3

 .درکود سطحه .4

 دجریانې کیدل.  .5

 وروستنې پنجه.  .6
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.په  یيدم ټيټه يش ،صورت نييس  يا  لوړه  ساحه   دیعاتو سطحه دجامدو موادو رسه دمتاس په وخت کې 

 دروستاتيکي فشار منفي وي. یيکې ه

 هغه معلومات چې دڅڅيدنې له خط څخه په الس راځي:

دډوبې شوې خاورې دعريض تشنجاتو د پيداکولو لپاره دا خط    دیخط دپاسه وچه خاوره او ورالن  ددې .1

 ښه معلومات په الس راکوي. 

 دا دجريان دشبکې په رسمولو کې دمجرا دپاسني خط په شان کومک کوي.  .2

 له  ( دخاورې د نرموايلdownstream faceدا دايس يوه مفکوره په الس راکوي چې د بند الندینی مخ )  .3

  ( قطع نه يش.downstream faceرشط چې د بند الندینی مخ )  دیامله نه ویجاړيږي په 

A.   دپشتۍ په دننه کې د څڅيدنې مخنيوی 

 (Control of Seepage through Embankment:) 

i.  ( تهيه کول  نفوذه هستې  قابل  لپاره  شکل(:  -  23.3دغري  مخنیوی  د  بدنه کې دڅڅيدنې دخط  په  دبند 

  -  23.3)   دیغوره طريقه دبند په عريض مقطع کې د غي قابل نفوذه هستې رامنځته کول دی.په النترټولو  

ليدل  امله  له  قابل نفوذه هستې  يا درکود منحني بدلونونه )تغيات( د غي  شکل( کې د څڅيدنې د خط 

 کېږي. 

 

 

 شکل: دمرکزي هستې په پام کې نيولورسه دڅڅيدنې مخنیوی. - 23.3

•  ( یاقلت  نفوذه خاورې د کمښت  ) Scarcityدغيقابل  شکل( کې    24.3( په صورت کې، لکه په الندیني 

 يش چې ورته په پام کې ونيول يش.  یي چې ښودل شوي دی يوه عالوه شوې هسته کید 

  

 شکل کې:  -     23.3په

 درکود سطحه پرته له هستې نه.  .1

 قابل نفوذه برخه. .2

 درکود سطحه پرته له هستي نه.  .3

. 
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 شکل: دعالوه شوي هستې دچمتو کولو پواسطه دڅڅيدنې مخنیوی. - 24.3

ب • لورې  ترڅو دکوچنيو موادو هر ډول  د  یيدهستې داخيل  پواسطه ساتل شوي وي  فلټر  دښه تپک شوي 

 و په وخت کې تييږي،مخه ونييس. ضایعاتتييدنه چې دڅڅيدنکو اوبو د

ii.  ( 25.3دډبرېنې پنجې تهيه کول  -  :)ډبرېنه پنجه دڅڅيدنې دخط دلوري دبدلولو اودالندیني مخ  شکل

شوې    دیڅخه دخټو دتييدو دمخنیوی په خاطر په پام کې نيول کېږي.دادبند په عريض مقطع کې دمل

 ساحې مساحت راکموي. 

 

 

 شکل: دډبرېنې پنجې پواسطه دڅڅيدنې مخنیوی. - 25.3

iii.   پوښښ په پام    زابرييش چې دافقي    یيدډبرېنې پنجې په امتداد کیدشکل(:    -26.3پوښښ )   زابريافقي

 دی.  شکل( کې چې ښودل شوي - 26.3کې نيولو رسه دڅڅيدنې مخنیوی ويش لکه په الندیني ) 

 شکل کې:  -    24.3په

 درکود سطحه پرته له هستې نه.  .1

 قابل نفوذه برخه. .2

 درکود سطحه. .3

. 

 

 

 

 شکل کې:  -    25.3په

 درکود سطحه پرته له هستې نه.  .1

 ډبرینه پنجه.  .2

 دډويب شوې برخي کمونکي ساحه.  .3

 درکود سطحه. .4

 درجه داره جالۍ  .5

. 
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 پوښښ پواسطه دڅڅيدنې مخنيوی.  زابريشکل: د - 26.3

B.  :له تهداب څخه دڅڅيدنې مخنيوی 

 طريقو رسه صورت ونييس:  دیيش چې په الن یي مخنیوی کید  له تهداب څخه دڅڅيدنې

i.   یا غاښ  آف ټرينچ  -کټ   (Cut-off trench ()26.3  :)دیالنله هستې څخه   شکل   ( يو خندقtrench  )

کېندل کېږي او له غي قابل نفوذه خاورې څخه ډکېږي اوپه مناسب ډول رسه تخته کېږي.ددغې خندق  

د)  عرض  ) m 6-2الندیني  يعنې  افقي  په  يو  او  عمودي  څلورپه  یې  ميالن  او  پورې   )4 V:1H  ساتل  )

( پورې وي نو دادډک  30cmتر )   کې  خندق ژوروايل په غي قابل نفوذه کلکو تيږو  ددې کېږي.کله چې  

) –کټ   وال  يادیږي.اودا د) COTآف  نامه رسه  په  نفوذه  90%(  دقابل  ( پورې څڅيدنه راکموي.کله چې 

)تهداب ژوروايل زيات وي نو دکټ آف وال کمرتين ژوروايل ورته  
𝐻.𝐹.𝐿−𝐺.𝐿

2
اندازه    ( په پام کې  په 

 دیږي. آف وال په نامه رسه هم يا  -نيول کېږي کوم چې دقسمي کټ

ii. آف والونه    -کټ    کانکرېتي (Concrete Cut-off Walls ) (27.3-  :)ـ  شکل عمودی غي قابل نفوذه کټ 

  دی ( لورې بانupstreamڅخه چې د خاورېن بند پورتني )   کانکرېټو آف والونه د فلزي ستنو او يا هم له  

د دقابل نفوذه تهداب په داخل کې وغځول يش  یيآف وال ب-په پام کې نيول کېږي،جوړيږي.داډول کټ

 ترڅو دڅڅيدنې دمخنیوی د پاره ګټور واقع يش. 

 

 .آف والونه -کټ  کانکرېتيشکل:  - 27.3

 شکل کې:  -    26.3په

 درکود سطحه پرته له هستې نه  .1

 زابرې تخته.  .2

 ډبرینه پنجه.  .3

 کمونکي. دډوبې شوې برخې  .4

 درکود سطحه پرته دزابرې پوښښ نه. .5

 

 

 

 شکل کې:  -     27.3په

 دډبرو پوښښ. .1

 ډیر ژور شګه لرونکې جغل.  .2

 ډبرینه پنجه.  .3

 ډبرین یا کانکریټي هسته.  .4
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 ( Chimney drain) زابري مجرا 

په الن بدنه کې درکود دمنحني  په  دبند  یواځې  نه  فلرت  بيړين    دیافقي  په  تهداب  بلکې  غورځېدوکې مرسته کوي 

توګه دزابرلپاره آماده کوي.مګر افقي فلرت کوشش کوي چې په افقي لورې رسه خاوره زياته قابل نفوذه کړي چې  

ارزښته  بې  فلټر  يش  جوړې  طبقې  ځمکې  د  رسه  کچې  غټې  په  چېرې  جوړيږي.که  طبقې  دځمکې  یې  امله  له 

په   افقي فلرت رسه يوځحالت کې عمود   دیمتاميږي چې  برخه او هم الندینۍ    یيی فلرت د  بند په پورتنۍ  )هم د 

لپاره چې د څڅيدونکو اوبوالرې په مؤثره توګه وګرځوو نو    ددې برخه کې ( دبند په امتداد په پام کې نيول کېږي،

 دغې اصطالح ته زابري مجرا ويل کېږي. 

 ( Types of Failures of Earthen Damsويجاړيدنې ډولونه ) دخاورینو بندونو د   9.5.3

 يش چې دخاورینو بندونودويجاړيدنې ډولونه طبقه بندی يش:  یيتوګه کید دیپه الن

a) دروليکي ويجاړيدنه. یيه 

b)  .څڅيدونکې ويجاړيدنه 

c)  .ساختامين ويجاړيدنه 

a)  ويجاړيدنه    هایدروليکي (Hydraulic Failures:)ددې   ( تقريبآ  يواځې  آمله  له  (  %40ويجاړيدنې 

 کې:  دیخاورېن بندونه ويجاړيږي چې په 

 دبند له سطحې څخه داوبو تېرېدنه.  .1

 ( ويجاړيدنه. u/sداوبودڅپو دتوږنې له آمله دبند دپورتني ميالن )  .2

 ( توږنه. toeدبند دپنجې )  .3

 داوبو دالرو اونورو رامنځته کېدل دی.  .4

 

 يش چې ددغو ويجاړيدلو مخه ونيول يش:   یيکارولو رسه کیدنيو سمونوپه دیدالن

 (Overtopping) دبند له رس څخه داوبو ترييدنه 

 . ینياوبو دظرفيت دتييدلولپاره ځانګړی ډيز یي پرچاوهد .1

 ( په پام کې نيول.free boardعمودی فاصلې )  دی دپرچاوې ددروازې دساتنې لپاره دکمې آزا .2

( اچولو  stone pitching( اوياهم دمنظمو تيږو) rip rapديب ترتيبه تيږو ) ويجاړيدنه:(  u/sدبند دپورتني ميالن ) 

 پواسطه دبند ساتنه.
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 ( دپنجې  توږنه: toeدبند  کول(  هم  دا  )   یيچې  تيږو  ترتيبه  ديب  تيږو) rip rapشو  دمنظمو  اوياهم   )stone 

pitching .په اچولو رسه یې مخه ونيسو ) 

 دخندقونو رامنځته کول.(:Gullyingداوبو دالرو رامنځته کېدل ) 

 نيو الملونو له آمله رامنځته کېږي:دیويجاړيدنه دالن  هایدروليکي

ترييدنه  • له رسڅخه داوبو  تييږي چې  دبند  اوبه  له رسڅخه  دبند  د    پرچاوه:په هغې صورت کې  داوبو 

ته ورته په کايف اندازې رسه آزاده عمودی فاصله په پام کې نه وي    دیکايف مقدار دتيولو لپاره اويا هم  

ويجاړيدنه    هایدروليکينيول شوي اوياهم دروازه په اړين وخت کې داوبو دتيولو لپاره خالصه نه يش نو 

 رامخې ته کېږي.  

•  ( ميالن  دپورتني  ډول( ويجاړيدنه:u/sدبند  له    دا  داوبو  ميالن  پورتني  دبند  چې  توږل  ویجاړيدنه  اثره 

بند ښویېدنه کوي.ب یې  له آمله  تيږوپواسطه هموار  شوی  یي کېږي،رامنځته کېږي چې  د  ياد ميالن  د چې 

 وي. 

له اثره درزونه   • برخه کې  Cracking due to frost action) دیخ دعمل  له آمله دبند په پورتنۍ  (:دیخ 

 کې دبند د ويجاړيدنې   پایلهدرزونه رامنځته کېږي چې په پراخې کچې رسه څڅيدنه رامنځته کوي.په 

 ( د  نوتقريبآ  وي  ټيټه  یې  درجه  دتودوخې  چې  سيموکې  هغو  ګرځي.په  آزاده  m 1.0المل  اندازه  په   )

 عمودی فاصله ورته په پام کې نيول کېږي ترڅوددغې ډول ويجاړيدنې په وړاندی دبند ساتنه وکړو. 

ميالن د باران له آمله ويجاړيږي چې له  دبند الندیني ويجاړيدنه:( downstream) دبند دالندیني ميالن  •

لپاره چې مخه یې ونيول يش نوپه ياد    ددې آمله یې داوبو دتييدو لپاره کوچنۍ مجراګانې رامنځته کېږي،

 واښه کرل کېږي او ځانګړې ساتنه یې کېږي.  دی ميالن بان

يش چې   یيپنجه کیددبند    (:Erosion of the downstream toe) دبنددالندیني ميالن دپنجې  توږنه   •

اوبو)  دراتلوونکوزياتوراتاويدونکو  نه  بcross-currentدپرچاوې  يش.چې  ويجاړه  آمله  له  ميالن  یي(  دا  د 

( پواسطه وساتل يش،دپرچاوې اړخني  stone pitching( اوياهم د منظمو تيږو) rip-rapدبې ترتيبو تيږو) 

ترڅو  دیدیوالونه   لوړوايل رسه جوړ يش  او  اوږدوالی  اوبو)   په کايف  له  cross-currentدراتاويدونکو   )

  ويجاړيدنې څخه مخه ونيول يش. 

b) د ( څڅيدنې ويجاړيدنهSeepage failures ):  ( بندونه داوبوڅڅيدنې  %33له  ( څخه ډيرخاورېن 

  یني له آمله ويجاړيږي.څڅيدنه هر وخت په خاورینو بندونو کې رامنځته کېږي،که چېرې څڅيدنه په ډيز 

نو   وي  شامله  کې  کولحد  څڅيدنه  زياته  رسوي،ولې  نه  زيان  ته  استوارۍ  دبند    یيدبند  چې  يش 

 دويجاړيدنې المل يش. 

 يش چې دڅڅيدنې له آمله دويجاړيدنې مخه ونيول يش: یينيو سمونوپه کارولو رسه کیددیدالن
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 دطبقو ترمنځ ځانګړی پيوند او ښه تپک )تخته( کول یې.  (1

 پلټنه کول. دتهداب دخاورې لپاره په دقيقه توګه  (2

 . ینيځانګړی اوښه ډيز (3

جبه زاره کېدنه چې دذخیرې دډکوايل ،دخاورې نه دلوړې اوبه تييدنې اويا هم  :  ( Sloughing) جبه زاره کېدنه  

کې دبند له بدنې څخه داوبو    پایلهدتهداب نه داوبو دڅڅيدنې له آمله رامنځته کېږي چې دا دخاورې توږنه اوپه  

 کېدلو المل ګرځي.  ( درامنځته pipingدنليزو ) 

 ډول دی: دیدڅڅيدنې له آثره دويجاړيدنې ډولونه په الن

a)  (دنليزو کې  بدنه  په  کېدنه  pipingدبند  رامنځته  دڅڅيدونکو    شکل(:  28.3) (  کې  داخل  دادبندپه 

کې په تدريجې ډول رسه د بند    پایلهاوبوله اثره چې دخاورې کوم ذرات انتقاليږي،رامنځته کېږي.چې په  

 ( برخې  ) upstreamدپورتنۍ  نه الندینۍ برخې   )downstream  اوبند نييس  داوبو څڅيدنه صورت  ته   )

 ويجاړيږي. 

 

 .په خاورېن بندکې څڅيدنهشکل:  -28.3

b)   نليزې که چېرې په تهداب کې په لوړې کچې رسه  :( Piping through foundation) په تهداب کې 

يوې غټې څڅيدنې ته اجازه ورکوي کوم چې    شتون ولري نودا  داوبو تيونکې جغل،شګې اوياهم سوري

کې له تهداب څخه څڅيدنه صورت نييس اووروسته بند    پایلهدخاورې ذرات له ځانه رسه انتقالوي اوپه  

او ويجاړيږي.نوددارنګه ويجاړيدنې دمخنیوی په خاطردتهداب دخاورې    دیالن خواته کښيناستنه کوي 

  کومک کوي. ینيدقيقه څيړنه او ځانګړي ډيز

C. ويجاړيدنې  سا عريض  يا  ويجاړيدنې  ډول    ددې:( Structural failures(Shear failures)) ختامن 

 ( پورې دبندونو ويجاړيدنه صورت نیيس.اوډولونه یې دادي: %30-25ويجاړيدنې له آثره تقريبآ د ) 

ښویېدل  ال مړ او دپورتنې   (1 ميالنونو  کله   (:Upstream and downstream slopes slide) ندینې 

چې ميالنونه داړتيا نه بيخي زيات په پام کې نيول شوي وي،نودکمې عريض قوې له آثره ښویېدنې ته  

 شکل کې:  -    28.3په

 څڅیدنه. دبند دتنې څخه  .1

 له تهداب څخه څڅیدنه.  .2

 قابل نفوذه برخه. .3

 درکود سطحه. .4
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ب د له نظره ميالنونه هموار په پام کې ونيول ددې صورت کې دساختامن    دید په  یيمخه کوي.ميالنونه 

 يش.

ويجاړيدنه   (2 دساتنې  په  :( Slope protection failure) دميالن  چې  داوبو  کله  يوناڅاپه  کې  ذخيه 

ب ګرځي،نويادميالن  المل  دښویېدنې  ميالن  دپورتني  کې  نتيجه  نوپه  يش  پورته  کايف  یيسطحه  دپه 

 اندازې رسه پراخه وي ترڅوداوبودناڅاپي پورته کېدنې په صورت کې استوارپاتی يش. 

 (: Faulty construction and improper maintenance) جوړونه اونامناسبه څارنه  ناقصه  (3

a) .په بيالبيلوبرخوکې دموادوغلطه اچونه 

b)  .کمه تخته )تپک( کاري 

c) .دګډې خاورې له آثره پرده لرونکی زابرونه 

ويجاړيدنه   (4 آثره  له  بدیالن  (:Failure due to earthquake) دزلزلې  فکتورونه  کې  یيني  پام  په  د 

 نيول يش: ونيول يش ترڅودزلزلې په وړاندی دساختامن له ويجاړيدوڅخه مخه و 

a)   د ويش چې دبند دجوړيدوپه وخت کې له سوريو  یيیني ميالن ښویېدنه:پوره پاملرنه بالند و ادپورتني

 څخه داوبودزيات فشارتييدنه رامنځته نه يش.

b)  ( ويجاړيدنه  دساتنې  څخه  Slope protection failureدميالن  ميالن  زيات  مخنیوی    دی(:له 

 دميالن څارنه تررسه يش.  دیويش،اووخت په وخت 

c)  ( دزلزلې له آثره ويجاړيدنهFailure due to earthquakeدبند دډيز:)د دزلزلې  یينولوپه وخت کې بیي

 فشار)قوه( په پام کې ونيول يش.

يش چې دبند    یيوخت په وخت ددهليزونو،دباراين اوبو تيونو،ديب مسالې تيګودکښيناستنې ترميمونه کول •

 عمر ډيرکړي. 

 

 شکل: اسايس اوبیړنۍ پرچاوې.  - 29.3

  

 شکل کې:  -    29.3په

 اسايس پرچاوه. .1

 خاورین بند.  .2

 اسايس مجرا)سیند(.  .3

 بیړنې پرچاوه.  .4
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 ( Spillwaysپرچاوې )  6.3

 ( Meaning of Spillway & Its Importance) دپرچاوې پيژندنه اواهميت یې  1.6.3

جوړيږي.دپرچاوې    پرچاوه • موخه  په  داوبوتيولو  رسڅخه  له  دهغه  توګه  په  برخې  دیوې  دهربند  چې 

برخه دذخیرې دډک   ) F.R.L)   سطحهپورتنۍ  نه دپرچاوې دڅوکې   )crest  يادیږي.چې نامه  په  ته   دی( 

 هم ويل کېږي،البته دا دبند يوه ډيره مهمه برخه ده.  پرچاوه ع کېدونکې یيداوبو تيوونکي بند اوياض

 پورته کېږي،وبايس.  دی پررسبان سطحهلپاره ترتيبيږي ترڅوهغه اضايف اوبه چې دذخیرې دډک   ددېدا •

لپاره هم اړينه ده چې کله داعظمي سيالب په وخت کې په ذخيه کې داوبو سطحه پورته کېږي   ددېدا •

 اغيزه وکړي.    دیدبندپه استوارۍ بان ييښااوبيا دبند له رسڅخه تييږي نو 

ترتيب دا ډيره اړينه ده چې دهغو اضافې اوبوڅخه چې په ذخيه کې شتون لري ځان خالص    ېدپه هم •

 اودبند الندینۍ خواته وغورځول يش.

 ( Purpose of Spillwayپرچاوې موخه ) د 2.6.3

داوبو هغه اضايف مقدار کوم چې په ذخيه کې  له پرچاوې څخه يوه موخه دا هم ده چې په مؤثره توګه   •

 شتون لري دبند له پورتنۍ برخې څخه والندینۍ برخې ته ورانتقال يش. 

ذخیرې   • ډکې  د  کې  ذخيه  په  داوبوسطحه  کې  لړ  په  ورښتونو  پورته  F.R.L)   سطحهدمونسوين  پورې   )

پرچاوې    ام پيداکړي نودابيا دکېږي اوکله چې بيا دسياليب اوبو تويدنه ذخيې ته له ابريزه ساحې څخه دو 

 ( کولcrestدڅوکې  پيداکوي.نواوبه  جريان  رسڅخه  له  داعظمي    یي (  درسڅخه  دڅوکې  دپرچاوې  يش 

 ( پورې پورته يش.H.F.L) سطحهسيالب 

 شوی وي.دلږبرآورد په صورت کې دهرظرفيت لوړيدنه دبند  یني د په دقيقه توګه ډيزیيدپرچاوې ظرفيت ب •

 يش.  یيويجاړيدنې اويا هم د ویجاړيدنې المل کید دیدج

 ې. یيکه چېرې برآورد زيات په پام کې ونيول يش نو دا بيا دنا اړينو کارونوقيمت پورته بي •

ډيز  • ځانګړې  شوې  ینييوه  دیوه    پرچاوه  ته  ذخيې  يا  اوبند  کنرتولوي  داوبوسطحې  کې  ذخيه  په 

 محافظوي دیوال په شان چاره تررسه کوي. 

 ( Types of Spillwayې ډولونه ) پرچاو  د 3.6.3

 دګټې اخيستنې له مخې پرچاوې په دوو اسايس ډولونو رسه ويشل کېږي: 

i.  ( آسايس يا کاري پرچاوېMain or Service Spillways.) 

ii.  ( بيړنۍ پرچاوېEmergency Spillways.) 
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i. پرچاوې کاري  يا  له  :(  Main or Service Spillways)   آسايس  پرچاوې  څخه    کانکرېټوداډول 

کې  ددې موسم  په  دباران  چې  جوړيږي  ته  یني دډيز  لپاره  لورې  الندیني  دبند  اندازه  سيالب  شوې   

اوياهم دبند    یي کید  پرچاوهورانتقال کړي.داډول   بند يواړخ ته  له  اويا هم  يش چې دبند په منځ کې 

 کې جوړه يش.  یيڅخه په يوليې بيل ځ

ii.  ( پرچاوې  مخامخ    -  30.3)    پرچاوهبيړنۍ  (:Emergency Spillwaysبيړنۍ  د  دبند  چې  شکل( 

نيول  لپاره په پام کې    ددېکېدونکې برخې په نامه رسه هم يادیږي په خاورینو او ډبرېنو بندونو کې  

ډيز  له  چې  دعادی  ینيکېږي  يش.  کارواخيستل  لپاره  مقداراوبودتيولو  دزيات  څخه  مقدار  شوي   

  دی ډول پرچاوې ته اړتيا نه ليدل کېږي.دبیړنۍ پرچاوې څوکه دبند له رسڅخه الن  دی   دیوالنرشایط

 ( سطحې  له  سيالب  اوداعظمي  کېږي  نيول  H.F.Lساتل  کې  پام  په  پورته  څه  لږ  څخه  کېږي.که  ( 

کېږي   برخه وينځل  کېدونکې  داوبو رسه مخامخ  نودغه  رامنځته يش  لوړيدنه  نارمله  چېرې دسيالب 

بندڅخه هم جوړيد له  اوبه ورڅخه تييږي.په هرصورت دا وروسته  په   یياوسياليب  يش.کومه چې 

تر سيالب  داعظمي  داوبوسطحه  کوي،کنه  کومک  رسه  پرچاوې  داسايس  کې  حاالتو    سطحه بيړنيو 

 به یې دبند ويجاړيدنه وي.  پایلهه کېږي اوبند ډوبيږي چې پورت

 

 

 .پرچاوهشکل: بیړنۍ - 30.3

 ( The main types of spillways)  اسايس پرچاوې ډولونه  د

 . پرچاوهغورځونې يا دمستقيمې غورځېدنې  دیداوبو دآزا (1

 . پرچاوهمنحني يا ډوبه  (2

 . پرچاوهې یياړخينه مجر (3

 .پرچاوه یي رسخالصې مجرا يا ناوه   (4

 . پرچاوهددخويل الرې داوبوخويش کولو  (5

 .  پرچاوهسیفوين  (6

  

 شکل کې:  -    30.3په

 اسايس پرچاوه. .5

 دبند پورتنې برخه.  .6

پرچاوي   .7 دبیړنې 

 پورتنې برخه. 
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 ( پرچاوه)آبریزه ای  پرچاوهمستقيمې غورځېدنې  غورځونې يا د دیاوبو دآزا د .1

                                                                (Free overall or Straight drop spillway ) 

 دادپرچاوې ترټولوساده ډول دی.  •

 يش دا په کوچنيو تاوکښونو اويا هم په تنګوکامن ډوله بندونوکې جوړه يش. یي کید •

کې ليدل  (    شکل  -31.3  ) دیاوداوبو دعمودی غورځېدنې ډول دی چې جوړښت یې په الن  پرچاوه وه ټيټه  یيد •

 کېږي: 

 

 پرته د الندینۍ برخې له محافظت څخه.  پرچاوهشکل: دمستقيمې غورځېدنې  -31.3

 

 وي.  دی ډول غورځېدنه کې اوبه له تعجيلې قوې څخه آزا ېدپه  •

کې   • برخه  الندینۍ  په  وي  جوړشوي  رسه  لوړوايل  کم  په  چې  بندونه  دوميي  وختونه  ځينې 

 داوبودغورځېدنې په وخت کې دانرژۍ دوژلولپاره داوبو مصنوعي حوض رامنځته کېږي.

اوبه غورځول کېږي   دیکې داوبوفواره چې په ښکاره توګه دپرچاوې له مخ څخه وړان  پرچاوهپه دی ډول   •

 فوارې اودپرچاوې دمخ ترمنځ رامنځته کېږي يوه خاليګاه سايت.  ددېاوهغه تشه )خاليګاه( چې 

 ( Ogee or overflow spillway) پرچاوه منحني يا ډوبه   .2

 پرچاوې په پرتله پرمختللې ده.  دیدآزا پرچاوهمنحني يا ډوبه شوي  •

 ،ډبرېنو،کامن ډوله او ستنه لرونکوبندونو کې کارول کېږي.کانکرېتيزياتره په  پرچاوهداډول  •

 داپه وزين بندونوکې دپرچاوې ترټولو مروج ډول دی.  •

 منحني دی.  پروفايلډول پرچاوې   ددې •

 شکل کې:  -    31.3په

ډیره  .1 دذراتو  اثره  له  دنشتوالې  داپرون 

 تیریدنه. 

 څوکه. دپرچاوې پورتنې  .2

 دوزنې بند څخه داوبوآزاده غورځېدنه. .3
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 د الندینۍ برخې دمحافظت رسه. پرچاوهشکل: دمستقيمي غورځېدنې  - 32.3

تویېږي په دي توګه غورځېدونکې اوبه دپرچاوې سطحه نه  پرچاوې له څوکې څخه اوبه په هموار ډول    د •

 ماتوي.

 داوبو تاويدنه رامنځته کوي.  دیکې داوبوغورځېدنه دپرچاوې په منحني بان  پرچاوهپه منحني  •

( کې په اسانۍ رسه چېرته چې دسيند عرض دپام وړ دپرچاوې اوږدوالی ته  valleysپه درو)  پرچاوهداډول  •

 ( څخه په منځنۍ قيمت رسه وساتل يش. scourله وينځنې )  دیاس څخه الناړتيا ولري اودسيند له اس

 

33.3 (a) - .شکل: دیوې عمودي پرچاوې مقطع دعمودی پورتني مخ رسه 

 

33.3 (b) -  ل داره پورتني مخ رسه.یيدم پرچاوهشکل: عمودی 

 شکل کې:  -     32.3په

 هایدرولیکي جمپ.  .1

 دپرچاوي دیوال. .2

 دپورتنۍ برخي میخک.  .3

 الندینۍ دویمي بند.  .4

 الندینۍ میخک. .5

 

 

 

 شکل کې:   -    33.3(a)په

 په ذخريه کې داوبواعظمي سطحه. .1

 دپرچاوي پورتنې څوکه.  .2

 دمنحني الخط پرچاوي څوکه. .3

 

 

 

 شکل کې:   -   33.3(b)په

 ډیزاین ارتفاعي فشار.  .1

 دمنحني الخط پرچاوي څوکه. .2

 دمنحنی الخط پرچاوي پورتنې برخه.  .3

4.  
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33.3 (c) -  پرچاوهشکل: منحني . 

 ( Side channel spillway)پرچاوه )ساحلی( ې یي اړخينه مجر .3

مجر • او   پرچاوهيوه    پرچاوهې  یياړخينه  تييږي  څوکې څخه  له  دمنحني  پرچاوې  د  وروسته  اوبه  چې    ده 

 دموازي مجرا پواسطه دپرچاوې له څوکې څخه ليې په پرله پسې ډول وړل کېږي. 

 ې پرچاوې دمقدارځانګړتیاوې ددډوبې شوې عادي پرچاوې رسه يوشان دی. یياړخينې مجر د •

 ده:  پرچاوهيوه مناسبه   پرچاوهې یياړخينه مجر •

 په تنګو دروکې دډبرېنواوخاورینو بندونو لپاره.  (1

 چېرته چې داوبو دمستقيمې غورځېدنې مجاز نه وي.  (2

 وي. چېرته چې داوبو يوه لويه غورځېدنه تجويز شوي  (3

توګه   دیکېږي نوپه  یيکه چېرې دیوې تنګې مجرا اويا هم دیوه تونل رسه دپرچاوې مقدار يوځ (4

 اړينه ده. پرچاوه ې یيهم اړخينه مجر

 

 ې پرچاوې ترټولو ساده خطي سکېچ. یيداړخينې مجرشکل:  - 34.3

 شکل کې:  -   33.3(c)په

 دپرچاوي دڅوکې سطحه.  .1

څخه   .2 پرچاوي  الخط  دمنحني 

 داوبوغورځیدنه. 

 تنه. دمنحنی الخط پرچاوي  .3

 

 

 

 شکل کې:  -     34.3په

 داوبوذخیره. .1

 دغورځیدونکې مجرا اړخین دیوالونه.  .2

 د پرچاوي ممکنه محور.  .3

 داړخینې پرچاوي څوکه. .4
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35.3 (a) - پالن.  ې پرچاوېیي شکل: داړخينې مجر 

 

35.3 (b) -  .شکل: دجريان دجداکېدنې دیاګرام 

 ( Chute or Trough spillway) پرچاوه یييا ناوه  رسیع الجریان .4

ناوه   • ده کومه چې په رسخالصې مجرا کې دزيات ميالن په صورت کې    پرچاوههغه    پرچاوه ي  يشوټ يا 

و اوياهم دزينو په امتداد  یيداوبو اضايف مقدار تيوي.موقعيت یې په بندکې دننه يا دبند په امتداد،دبند په پ

 په پام کې نيول کېږي.  

 په پام کې نيول کېږي. لپاره  بيلولو په خاورینواو ډبرېنوبندونوکې داسايس بند د  پرچاوهپه ټوله کې داډول  •

 څوکه یې د مرکزي خط رسه نارمل ساتل کېږي.  •

 له ترکیب څخه منځته راځي.  دیناوه سېند ته دمجراد مقدار اودیوې کېندل شوې کن دا •

 يش.  یيده چې په ډير لږ لګښت رسه په اسانه او مستقالنه ډول جوړېد  پرچاوهيواځینۍ ساده  دا •

 دتهدابونودهرډول حالت لپاره امکان پذيره ده. پرچاوهډول  دا •

 په آسانې رسه د ډبرېنو اوخاورینو بندونولپاره تياريږي.  دا •

 شکل کې:  - (a)    35.3په

 سیند.  .1

 پرچاوه.  .2

 بند. .3

 شوټ پرچاوه. .4

 

 

 



   

 
 

191 

 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

 دشاړې پرچاوې په نامه هم يادیږي.  پرچاوهکله کله داډول  •

 

 ( Advantages) ګټه یې  

  ساده دی. ینيشوټ پرچاوې ډيز  د (1

 شوټ پرچاوې جوړول آسانه دی.  د (2

 يش دتهداب دهرډول حالت لپاره وکارول يش. یيکید  پرچاوهډول  دا (3

 اقتصادی ده.  (4

 تګ راتګ لپاره مناسبه ده. کشتيو د د (5

 

 

36.3 (a )- پرچاوې ترټولو ساده خطي سکېچ )دجال کېدنې ليدنه(.  رسیع الجریانشکل: د 

 

36.3 (b )- .)شکل: دشوټ پرچاوې ترټولو ساده خطې سکېچ )دشوټ پرچاوې پالن 
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36.3 (c )-  .)شکل: دشوټ پرچاوې ترټولو ساده خطې سکېچ )دشوټ پرچاوې طولې مقطع 

   ( پرچاوه یا صوف   یي )ميله پرچاوهله دخول الرې داوبودخويش کولو  .5

 (Drop inlet or Shaft spillway:) 

 نه وي،کارول کیږي.  یيونوکې چېرته چې دنورو پرچاوودجوړولوړلپاره کايف ځیيپه هغوځ پرچاوهډول  دا •

کې کله چې اوبه له ذخیرې څخه عمودی الرې ته ورننوځي اوبيا دغه اوبه افقي تونل    پرچاوهډول    ېدپه   •

 کې داوبو دغه مقدار دسيند الندینۍ برخې ته غورځول کېږي.  پایلهته ليږدول کېږي اوپه 

اړونده ساحه کې د کايف ځرشایطکله چې دساحې دتوپوګرافيکې   • په  اساس  ونلري    یيوپه  امکان  شتون 

 په پام کې نيول کېږي.  پرچاوهجوړه يش نو دا ډول  دی پرچاوهې چې يوه ډوبه شو 

 له دريو برخو څخه جوړه شوي ده:  پرچاوه له دخولې الرې داوبودخوشې کولو  •

i.  پرچاوهاوبه تيوونکې کنرتولې. 

ii. .عمودی کنرتول 

iii.  .دمقداربنده مجرا 

د دبند اويا  یيله ټولو لورو څخه داوبو پواسطه محارصه شوې وي نو داب  پرچاوهکله چې داوبوخويش کولو   •

 هم دپله پواسطه دبند دغرين اړخ رسه وصل کړل يش. 

 

 (.پرچاوه  یي)ميله  پرچاوهشکل: له دخويل الرې داوبوخوشې کولو  - 37.3

 شکل کې:  -    37.3په

 په ذخیره کې داوبونارمل سطحه.  .1

 عمودي نل. .2

 ګړندی انتقالیدنه.  .3

 افقي تونل.  .4

 په الندینې مجرا کې داوبویوځای کیدل. .5
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38.3 (a )-  ( پالن. پرچاوه  یي )ميله  پرچاوهشکل: له دخولې الرې داوبوخوشې کولو 

 

38.3 (b )-  پروفايل( اوږدوالی پرچاوه یا صوف ډوله یي)ميله  يشکل: له دخولې الرې داوبوخوشې کولو پرچاو . 

 ( Siphon Spillway)  پرچاوهسیفوين  .6

شو چې دسیفوين پرچاوې له   یيداضايف اوبودتييدلو په عوض اضايف اوبه کولدپرچاوې له څوکې څخه  •

 سيفونونوڅخه جوړښت مومی.  واحدو څو يا  له یو مخې یې دبند الندیني لوري ته وغورځوو.چې دا

ده چې دسیفوين کړنې له مخې داوبوداضايف مقدارلپاره ورڅخه ګټه اخيستل    پرچاوه يوه    پرچاوهسیفوين   •

 کېږي. 

جريان   • څوکه  په  دپرچاوې  نواوبه  يش  پورته  څخه  سطحې  نارمل  له  داوبوسطحه  په ذخيه کې  چې  کله 

 نييس.   پرچاوهسیفوين  یياوبوځ ددېمومي اوبيا 

له   • برخه کې د مکيش مجرا  له مخې دسيفون په الندینۍ  اوبه دخپل وزن  په پرله پرله پسې    املهکله چې 

 اوبوجريان رامنځته کېږي.   د  توګه کشکول کېږي نو

 

 شکل کې:  -  (b)    38.3په

 کنرتولې پرچاوه. .1

 خالصونکي اوبندونکي. .2

 انحرايف تونل. .3

 کانکریټي اسرت شوې تونل.  .4

 

 

 

 شکل کې:  - (a)    38.3په

 په پرچاوه کې داوبوننوتنه.  .1

 دپرچاوي څخه داوبو وتنه.  .2

 انحرايف تونل. .3

 دتونل بندونکې.  .4
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A.  پرچاوهسیفوين  یيپته  (Saddle siphon spillway ) 

اوسپنيزو   • له  کې  بندونو  وزين  په  داوسپني    کانکرېټودااساسآ  یې  برخه  اوداوبوتييدلو  جوړيږي  څخه 

 پوښل کېږي.  پواسطه

کې   • اوبو  په  برخه  ننوتونکي  پوښښ  دورننوتلومخه    ددېداسايس  دخځلو  چې  کېږي  ساتل  ډوبه  لپاره 

 ونييس. 

اودادواړه پوښښونه دهوا ويستونکي سوري  مرپوښښ داسايس پوښښ دپاسه ساتل کېږي  یييوکوچنی ډيپر •

 رسه تړل کېږي. 

 مرننوتونکی سوری یواځې دذخیرې سطحې پورې ساتل کېږي. یيدډيپر •

 په سيفون کې داوبومقدار دبند الندینۍ خواته جريان مومی. دیفشار الن اورسکوبدیوه اغيزناکه  •

 يش.   یيس راتلکې سیفوين کړنه دپوښښ اوپرته له پوښښ څخه په ال  پرچاوه په سیفوين  •

 

 سيفونونه.  یيشکل: پته  - 39.3

B.  پرچاوهسیفوين  یيپره  (Volute siphon spillway ) 

 نيږي. یيدادسیفوين پرچاوې يوځانګړی ډول دی چې په هند کې ډيز •

 شوې ده.   یني( پواسطه ډيزGanesh Iyerد ګانيش آير)  پرچاوهداډول  •

ميله   • يا  بيلر  یوعمودي  پ  یيداله  په  دمقدار  نه    یيمنحني څخه  لورې  دپاس  چې  څي  په  قيف  دیوه  کې 

 خالصيږي جوړه شوې ده. 

دسیفونې 
پرچاووډولونه

پره اي سیفونې 
پرچاوه

پته ای سیفونې 
پرچاوه

 شکل کې:  -    39.3په

 ډیپرایمر.  .1

 څوکه. .2

 خروجې برخه.  .3
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او دپرو شميه یې په قيف کې   • برابره ساتل کېږي  برخه دذخيې دسطحې رسه  لپاره    ددېدقيف پاسنۍ 

 تييږي راکم کړي. ثابتې ساتل کېږي ترڅوداوبو نوساين حرکت کومې چې ورڅخه 

 دتوربني اويا هم دمرکزي پمپ پرې تيې وي.  •

 کېږي.  یيپرځ یيدقيف دپاسه يوه ګنبذه ځ •

 کېږي.  یي مرقيف رسه يوبل قيف يوځیيدډيپر •

 رسه يوشان ساتل کېږي.   سطحهمر قيف وروستنۍ برخه دذخیرې دیيدډيپر •

 په الس راځي. پایلهپرې ورڅخه ټوله هوا کش کوي او ورڅخه ژر •

يږي نو سیفوين کړنه اودسیفوين کړنې سستيدنه ډيره  لوړداوبوسطحه پورته اويا هم داوبو سطحه  کله چې   •

 ژر په الس راځي. 

 سیفوين پرچاوې څخه مقدار دالندینۍ رابطې له مخې په الس راځي:  یيله پره 

𝑄 = 𝐶. 𝐴. √2𝑔𝐻, 

 په پورته رابطه کې:

𝐴 – .دسیفوين نل دعريض مقطع مساحت 

𝐶 –  .دمقدار رضيب دی 

𝐻 –  دی. ( ارتفاعي فشار  عامل رسکوب) اعظمي 

 

 سيفون. یيشکل: پره  - 40.3

 شکل کې:  -     40.3په

 ډیپرایمر.  .1

 ډرم. .2

 پیل پايي. .3

 ترازو. .4

 والوټونه.  .5

 دپانل پالن. .6
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 ( Geometrical Shape Spillway)دپرچاوې هنديس شکل

 شکل( کې ښودل شوي دی.  - 41.3پرچاوې دځانګړتياووهنديس تفصيل په )  د •

 ډول ده:  دیپورتنۍ منحني معادله په الن د  بند د •

𝑋1.85 = 2𝐻0.85. 𝑌 

 په پورته رابطه کې:

 𝑋   او𝑌    چې دپرچاوې دڅوکې له محور څخه اندازه کېږي.  دی هغه کواردینات 

𝐻 – ارتفاعي فشاردی. ینيډيز  

 ډول محاسبه کېږي:  دی نورې برخې په الندمنحني  •
𝑟1 = 0.5 𝐻        ,   𝑟2 = 0.5 𝐻  
𝑎 = 0.175 𝐻        ,   b = 0.282 𝐻  

دډيز یيب  پرچاوهتيوريتيکې   • دپرچاوې  پرچاوې  ینيد  لرونکې  څوکې  دتيې  مقدارلپاره  اعظمي  شوي   

 الندینۍ برخه ډوبه شوې بڼه ولري. 

                          

(a تي )پرچاوه لرونکی څوکې ه(             .b )اصيل جريان.ینيدپرچاوې دڅوکې دمحوراودډيز پرچاوه  منحنی الخط  

                                           

(c )پرچاوه  منحنی الخط (                           .دزيات جريان رسهdدمنحن ) هنديس جوړښت. پرچاوهی الخط 

 . پرچاوهشکل: منحني  - 41.3
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د • چې  فشار  غوښتنېکله  اوارتفاعي  يش  رامنځته  ډيرسيالب  ډيز  )رسکوب( خالف  ارتفاعي  ینيله  شوي   

دفوارې غورځېدونکې    ښاييشکل( کې ښودل شوي دی ،نو   -(  c)   41.3) فشار څخه لوړ يش . څرنګه چې  

پريږدی.په   بدنه  پرچاوې  ډوله  دمنحني  فشار    پایله څوکه  اودمنفي  هګيودويجاړيدنې  دکبانو  به  کې 

 درامنځته کېدلو المل يش. 

بان • پرچاوې  په  چې  ډيز   دیکله  فشارله  دمنحني  ینيارتفاعي  به  نوداوبوفواره  لږ يش  فشار  ارتفاعي  شوي   

پ اوپه  ونښليږي  پورې  ه  یيپرچاوې  مثبت  به  دپرچاوې  یيکې  چې  کوم  يش  رامنځته  فشار  دروستاتيکې 

 اکموي. دمقدار ظرفيت ر 

 ( Capacity of Spillwayپرچاوې ظرفيت ) د  4.6.3

)   یي وکول  پرچاوههغه اعظمي مقدار چې   نامه رسه يادیږي.او په  په  (  sec/3mيش تي یې کړي دپرچاوې دظرفيت 

 ډول دی:  دی( رسه ښودل کېږي.دظرفيت فورمول یې په النcumecsاويا په ) 

𝑄 = 𝐶𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2   

 چېرته چې:

𝑄 –  ( مقدار دی پهsec/3m.رسه ) 

𝐶 –  ( پورې منل کېږي او اړه لري په:2.5-2.1دمقداررضيب د ) 

i. پورې.)رسکوب( ارتفاعي فشار 

ii.  .دپرچاوې دڅوکې دډول پورې 

iii.  .دروازوپورې 

iv. وپورې.یيپ 

v. .فشارپورې 

vi.   .دجريان لورې پورې 

-𝐻𝑒 رسعت په پام کې    نږدی کېدونکيدی د  )رسکوب( مجموعي ارتفاعي فشار دیپرچاوې دڅوکې په رسبان د

 نيولورسه. 

𝐿𝑒- پورې(.  یيپرچاوې دڅوکې مؤثر اوږدوالی دی)له پيل څخه ترپ د 

 چېرته چې:

𝐿 – پرچاوې دڅوکې ټول اوږدوالی دی.  د 
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𝑁 – وشميه ده. یيپ د 

-𝑃𝑃 ې دمنقبيضيدنې رضيب دی. یيپ د 

-𝐾𝑎 دمنقبيضيدنې رضيب دی. ې یيې پساحل د 

) یي  یيامريکا دمتحده    د نۍ  دیوروستنيو څيړنو پراساس دبند دپورتنۍ برخې منحني الن  ( د US Armyاالتودفوځ 

 معادله لري: 

𝑦 =
1.724(𝑥 + 0.270𝐻)1.35

𝐻0.85
+ 0.126𝐻 − 0.4315𝐻0.35(𝑥 + 0.270𝐻)0.625 

 

 شکل(: -42.3) ( Bar spillway)   پرچاوهبار 

اومساله داره تيګوڅخه د مستطيل په کانکرېټو   وي د( پورې  1.5m-1چې دڅوکې عرض یې د )   پرچاوهبار •

ده شوي  جوړه  ټيټه  یي،د  ډول  کلکوډبرېنوتهدابونوبان  پرچاوهوه  په  چې  بالکونوپه    کانکرېتيد   دیده 

 اچولورسه جوړيږي. 

ته    ددېبالکونه    کانکرېتي مخکې جوړشوي   • لورې  اوبلې  لورې  يوې  اوبه  پرچاووپه څوکوکې چې  ډول 

 پورې وي.له دغي پرچاوې څخه داوبو آزاده   سطحهپرې وبهيږي،اچول کېږي.څوکه یې د ذخیرې دډک 

 ( اوپه  ذخيو اوچاڼوونکوذخيو کې  (  M.Iلويدنه صورت نييس چې معموآل دمنحني په شان شکل لري 

 کارول کېږي.  

 
 .پرچاوهې یيشکل: بارمجر -42.3

 ( Location of Spillway) پرچاوې موقعيت  د 5.6.3

يش چې ليې دبندله بدنې څخه په    یي يش چې دبند په بدنه،څنډه اوياهم کید  یيپرچاوې موقعيت کید  د •

 کې په پام کې ونيول يش.  یي يوجالاوبيل ځ

 کې: شکل  -     42.3په

 ( په ضخامت کانکريټ. 15cmد ) .1

 دتهداب کانکریټ.  .2

 دځمکي سطحه.  .3

دسیالب   .4 کې  برخه  پورتنې  په 

 سطحه.

 دمسالې رسه یوځای ډبري.  .5
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  ددې رسه يوشان وي.نو   سطحهکه چېرې يوه دره تنګه اواړخونه یې دزيات ميالن لرونکې وي اودبند درس   •

 يش.   یي پرچاوې جوړول په مستقالنه ډول رسه کېدل

برخوکې   • عريض  دروپه  داسايس  کې  حاالتو  ځانګړي  دارنګه  جوړيدل  کانکرېتي په  بندونه    یي اوخاورېن 

 کې په پام کې نيول کېږي.  یيورته په يوه جال ځ  پرچاوهيش او

 

 شکل: دپرچاوې موقعيت. - 43.3

 ( Spillway Gates) پرچاوې دروازې   د 6.6.3

 په پام کې نيول کېږي.  دیدروازې دپرچاوې دڅوکې پررسبان •

 وکې دچوکاټونوپواسطه رسه نښلول کېږي. یيدغه دروازې په پ •

لپاره په پام کې    ددې يش چې اتومايت اويا هم غي اتومايت وي.دروازوته رابړي پوښښ    یي دروازې کید •

 نيول کېږي چې دڅڅيدنې مخه ونييس. 

 نې رشط دی. لومړیدقيقه څارنه اوساتنه له دروازوڅخه دښې ګټې اخيستنې  •

 ( Advantages of crest gatesې ) ټددروازو ګ لرونکو  ( دڅوکې1) 6.6.3 

i.   څخه مخنیوی کېږي.  وررسه دډيرې ځمکې له نيولو   نودبند لوړوالی ډيروي  که 

ii. یوشان بنددلوړوالی لپاره زياته ګټوره ذخيه رامنځته کوي.  د 

iii. پرچاوې لوړوالی راکموي چې وررسه یې په لګښت کې کموالې هم رامنځته کېږي.  د 

 (: Disadvantages of crest gatesددروازو تاوانونه ) لرونکو څوکې  د

i. دروازې نصبونه په لومړنۍ لګښت کې شاملېږي.  د 

ii. دیڅوځلې لګښت ددروازې په لګونې اوساتنې بان . 

 توګه ويشل کېږي:  دیدروازې په الن یي پرچاوه

A.  :غياتوماتې دروازې لکه 

i.  ګرځيدونکې اوټينګې ګرځيدونکې ددروازو په ډولونو کې شامل دی.  دیآزا  –دروازې   سطحيعمودی 

 شکل کې:  -     43.3په

 د بند پورتنې برخه.  .1

 آزاده عمودي فاصله.  .2

 داوبواعظمي سطحه.  .3

 دپرچاوي څوکه. .4

 پلینک.  .5

 

 

 

 



   

 
 

200 

 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

ii. نټور دروازه. یيټ 

B. :اتومايت دروازې لکه 

i. Reynolds  .دروازې 

ii.  Vishweshwareyas .دروازې 

 ( Vertical lift gates) ( عمودی جګونکې دروازې 2) 6.6.3

دادیوفلزي چوکاټ پواسطه ساتل    دادروازې مستطييل شکل لري او معموآل له فلزي تختوڅخه جوړيږي. •

 يش.  یيحرکت کول دیکېږي چې عمودی حرکت کوي اوپه دواړو انجامونوکې دصفحې په کرښوبان

 ډولونورسه وي:  دیيش چې په الن  یي دغه عمودی دروازې کید 

 شکل([. - 44.3(a)عمودی ښویېدونکې دروازې ])  .1

 شکل([. - 44.3(b)څرخيدونکې دروازې ])   یيتړل شوي استوانه   .2

 شکل([. - 44.3(c)څرخيدونکې دروازې ])  دیآزا .3

                 

(a)  .عمودی ښویېدونکې دروازه             (b تړل شوې استوانه  )څرخيدونکې دروازه. یي 

 

(c آزاده تاويدونکې ځنځيه  ) دروازه.  یي 

 .شکل - 44.3
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 ( Vertical sliding gates( عمودی ښویېدونکې دروازې ) 3) 6.6.3

دروازه په يوې کرښه کې ښویېدنه کوي.ددروازې دجګولولپاره داصطکاک دروند مقاومت داوبودفشار په   •

 ښویېدونکې دروازې ډيرې کمې کارول کیږي. ، دوويل يش چې  یيمخامخ کېږي.ب دی وړان

 

44.3(d) - .شکل: عمودی ښویېدونکې دروازه 

 ( Fixed wheel rolling gateڅرخيدونکې دروازې)  یيتړل شوې استوانه   •

پ  ېدپه   امتدادپه  په  دروازې  دهرې  کې،څرخونه  عمودي    یي نوعه  پرې  اوپرکرښو  وي  شوي  نصب  کې 

 حرکت کوي.داډول دروازې اصطکاک راکموي. 

 ( Free roller of Stoney gateڅرخيدونکې )ډبرېنې ( دروازې )  دیآزا •

يو  دیپه   اونورپه  کېږي  تړل  ښکته  يوه  نه  کې،دڅرخيدونکودروازو  مبدا   U – نوعه  څرخيدونکې  ډوله 

)    دی بان او په  نامه رسه يادیږي  په  شکل( کې ښودل شوي ده.    - ( c) 44.3چې دځنځيي نوعې دروازې 

 دروازوپه نصبولورسه داصطکاک کميدنه صورت نييس.   ددې

دروازوشمين    کوونکو  پورته  برابره شوې وي چې دخوځنده طاقت  دټولوعمودی  پواسطه  ه دشمييدونکې وزن 

 اړتيا یې بيا ډيره کوچنۍ وي.  

 (: Radial gate)  شکل(  - 45.3  ( قطاع دروازه ) 3) 6.6.3

ې دمحيط هغه برخه چې ددوو شعاعو تر منځ واقع وي( په یي هغه دروازه چې عريض مقطع یې قطاع )دد •

 دروازه دقطاعي دروازې په نامه يادیږي. داډول ، ډول وليدل يش نو

و  • چې  کېږي  کارول  وخت  هغه  د) يې  (  spanه) یيدانسبتآ  يعنې  پورې  15m-4غټه  د) اولو(  یې  -3ړوالی 

10m .پورې وي ) 

و ترمنځ یيه چې ددووپیييوه منحني لري چې داوبو زغموونکې برخه له فوالدوڅخه جوړه شوي وي اوو  دا •

 شتون لري،بندوي. 
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رسه  په    دا • لورې  افقي  په  ميله  او  ده  شوې  تړل  ټينګه  پواسطه  چوکاټ  دیوفلزي  توګه  ځانګړي 

 چورليږي،نوځکه دچورليدونکې دروازې په نامه يادیږي. 

 هم تاويدنه )دوران( وکړي.  دی يش چې په افقي محوربان   یيهمدارنګه دادروازه کول •

شويده چې دپرچاوې په څوکه کې    ه کې دفوالدوصفحه کلکه رابري تړلیيدغټې فلزي تختې له مخې په پ •

 قرار لري. 

 يش دروازه په روښانه توګه دځنځيې رسۍ دکړنې اودماشينونو دطاقت پواسطه پورته اوجګه يش.  یيکېدل •

وي ډول له مخې چې دروازه یې لري،داوبو فشار چې د ددروازي دقطاع له جانبي لورې نه تييږي  یي دد •

کېږي نوددروازې   یيداوبوفشار دپورته کوونکې برخې رسه نه يوځ  ترتيب رسه   دیوته رسيږي،نوپه  یياوبيا پ

ده.ب اړتيا  ته  لږکار  کولولپاره  کارول  یيدپورته  ډيره  کې  وخت  اوسني  په  دروازه  دارنګه  چې  يش  وويل  د 

 کېږي. 

 

 شکل: قطاع دروازه.  - 45.3   

  

 شکل کې:  -    45.3په

کونکي  .1 قطع  پواسطه  پايي  فیل  د 

 اوبه. 

 په خالص حالت کې دروازه. .2

 دروازه.په بند حالت کې  .3

 فیل پایه.  .4

 دپرچاوي بدنه.  .5
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B.  اتومايت دروازې (Automatic Gates :) 

i.  ( رينولډز دروازهReynolds gate ( ) 46.3-   :)شکل 

 

 درينولډز اتوماتيکه دروازه.شکل:  - 46.3 

ښاغيل   • د  ده  دروازه  دوراين  شوي  تړل  يوه  چې  دروازه  ) یيدرينولډز  رينولډز  (  E.K.Reynolds.کې 

(  3m x 2.4m( يوڅارونکې انجني وه.داډول دروازې د ) P.W.Dې د) یي شويده اودا دبومبینيپواسطه ډيز 

 په اندازې رسه د بهات ګر بند چې پونې ته نژدی دی ،موقعيت لري نصب شوې ده.  

 دهرې دروازې ټاکيل وزن دځنځيونو پواسطه چې له څرڅونوڅخه تييږي، تړل شوې دی.  •

دننوتونکي نل پواسطه داڅاه دبند دپورتنۍ برخې داوبودسطحې رسه تړل شوې ده.کله چې داوبو سطحه   •

اندازه پورته کېږي اودروازه  F.R.L)   سطحهسيالب دپه ذخيه کې داعظمي   نوداوبودوزن  ( ته پورته يش 

الن  څخه  څوکې  له  دتييدواجازه    دیدپرچاوې  پررس  دپرچاوې  اوبوته  اوسيالبې  ډوبيږي  کې  اوبو  په 

 ورکول کېږي. 

اودپرچاوې څوکه دمه  وروسته دعادی سيالب نه له څاه څخه داوبوڅڅيدنه راوځي اودروازه پورته کېږي   •

 ه تړل کېږي. یيکوي او و

ii. Visvesvaraya  ( 46.3 دروازه- :)شکل 

 دغه دروازه هم دڅرخيدونکې اتوماتيکي دروازې په شان تړل کېږي.  •

(  88 شوي ده.اته اتيا ) یني( له لورې ډيز Dr.M. Visvesvaraya( کال دیو مرش انجني ) 1906دادروازه په )  •

ته   باندارنګه دروازې پونې  بند  بند اوهمدارنګه په ميسورکې د ساګر کريشناراج    دی څېرمه دخاداکواسال 

 هم نصب شوې دی. 

 

 شکل کې:  -     46.3په

 ګرځنده نل. .1

 دروازه. .2

 فیل پایه.  .3

 ترازو)تله(.  .4

 خروجي نل.  .5
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 دروازه. Visvesvarayaشکل:  -    47.3  

اته   • کې  سيټ  يوه  هر  اوپه  دي  دروازې  سيټونه  يولس  کې  خوا  هرې  په  څاه  لرونکي  وزن  ټاکيل  دیوه 

درندوڅلورودروازوکې    دیاوڅلور سپکې دي چې په    دیکې څلوردروازې درن  دیدروازې دی چې په  

 اودوه سپکې دي.   دیبيا دوه درن

 شویدي. دادروازې دځنځيونو اوڅرخونودیوه سيستم پواسطه يودبل رسه تړل  •

اعظمي   • تر  دسيالب  سطحه  داوبو  کې  ذخيه  په  چې  کې    سطحهکله  څاه  په  اوبه  نو  يش  پورته  پورې 

اودرن راکموي  وزن  ټاکونکي  چې  ورداخليږي  پواسطه  نل  الن  دی دیوننوتونکي  خواته    دی دروازې 

الن هم  دی  شوي  تړل  رسه  ددرندودروازو  چې  کومې  دروازې  سپکې  خواته   دیښویېږي.همدارنګه 

 ښویېدنه کوي. 

سپکې دروازې چې درندو دروازو رسه تړل شوي دی پورته کېږي اودسيالب تييدنې ته الره پرانيزي.کله   •

دسيالب   کې  ذخيه  په  د  سطحهچې  سيالب  اعظمي  څ  سطحهد  په  نو  يش  ښکته  نه  څخه  اوبه  کې  اه 

 داخليږي. 

 په يوه بند حالت کې ټاکيل وزن اوس ډوب شوی اودڅلورو درندو دروازو پواسطه پورته کېږي.  •

څلور سپکې دروازې چې ددرندو دروازه رسه تړل شوي دی ښکته کېږي اوداوبوخالصه الره بندوي.په   •

 ترتيب رسه ددروازې دخالصونې اوبندونې عمليه به اتوماتيکه وي. ېد

•  ( پورتنۍ  په  دبند  چې  ) لومړی(  upstreamکله  ترمنځ downstreamاندینۍ  دسطحو  داوبو  کې  برخو   )

  پرچاوه دارتفاع تفاوت ډير يش نوله پرچاوې څخه داوبو تييدونکی جريان داوبو دلوړرسعت له آثره به  

کول انرژۍ  دغه  چې  وي  لرونکې  انرژۍ  کنيتيکې  ال   یيدزياتې  له  انرژۍ  خطرناکې  ددغې  چې  مله  يش 

وينځل)  تل  کېږي،نوپه  scourدمجرا  د    دی(  داوبودانرژۍ  چې  ساختامن  يو  چې  ده  دااړينه  توګه 

 شکل کې: -     47.3په

 روښانه دروازه.  .1

 ویل وال. .2

 خروجي نل.  .3

 ځنځیر.  .4

 درنده دروازه. .5
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له  energy dissipatorوژلو)  ترڅومخکې  جوړيش  يادیږي  نوم  په  اوبه    دی(  ته  مجرا  اړونده  چې  نه 

 داخلې يش دجريان حرکې انرژۍ راکمه کړي. 

اويا هم دپرچاوې په خروجې برخه کې    دیرسه نږ (  toeدغه دانرژۍ وژونکي ساختامنونه د بند دپنجې )  •

 کېږي.  یيپرځ یيځ

نږدی ځ • به وينځنه    یيپرځ  یيکه چېرې دغه ساختامنونه دپرچاوې دپنجې رسه  له پرچاوې څخه  نو  يش 

وال اويا هم به دبند دویجاړيدنې المل  ددېيش نودپرچاوې   یيپرځ یياوکه چېرې له پرچاوې څخه ليې ځ

 يش.

 ( Hydraulic Jump Type Dissipatorsونکې ) ځپ هایدرولیکي خیز ډوله داوبودرسعت      7.6.3

 ( یې:  Types) ډولونه 

 (.Hydraulic jump typeجمپ )خيز(  ډوله )  هایدروليکي .1

 (. Bucket typeسطل ډوله )  .2

 (.Jet diffusion typeداوبو تيتونکی ډول )  .3

 

47.3   (a )- خيزډوله داوبودرسعت وژونکو ساختامنونو پالن.  هایدروليکيشکل: د 

 

47.3   (b )- خيزډوله داوبورسعت وژونکو ساختامنونو مقطعې.  هایدروليکيشکل: د 

 يوه غوره الره ده. داداوبودانرژی دځپلو لپاره  .1
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کې  ( تر يو مرتپورې وي نوکانکريټې فرش ورته په پام  H.F.L-tail water levelکه چېرې داوبو لويدنه )  .2

 ( پورې داوبو لوړوالی تحمل کړي. 5m-1يش د )  یي نيول کېږي چې دافرش کول

 ( Bucket type energy dissipators)  سطل ډوله ساختامنونه   وانرژۍ وژونک د اوبو د

 ډول ساختامنونولوړوالی داوبو ترټولولوړلوړوايل پورې په پام کې نيول کېږي.   ددې .1

الس   .2 په  تل څخه  له  چې دمجرا  تيږې  نو هغه  وي  اوجوړي  کې    ددېراځي  جوړولو  ساختامنونوپه  ډول 

 ورڅخه کاراخيستل کېږي. 

 داداوبودرسعت دوژلو دنوعې په پرتله ډير اقتصادی دی.  .3

 

 ( Solved Examplesحل شوي مثالونه )

)   مثال:  1.3 پيداکړئ  sec/32000mد  اوږدوالی  لپاره  دپرچاوې  رسه  نيولو  کې  پام  دمقدارپه  سيالب  داعظمي   )

 .( دی2.5m)  )رسکوب( دکومې چې ارتفاعي فشار

 ( په پام کې نيسو،نو: 2.1( درضيب قيمت ورته ) C( او د) eL or Lدپرچاوې اوږدوالی ) حل:

𝑄 = 𝐶 𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2 

2000 = 2.1𝑥 𝐿 (2.5)
3
2      ,   𝐿 = 241.00𝑚 

)   مثال:  2.3 رسه  sec/32500mد  نيولو  کې  پام  دمقدارپه  سيالب  داعظمي  پيداکړئ  (  اوږدوالی  لپاره  دپرچاوې 

 . ( دی3mدکومي چې ارتفاعي فشار ) 

 ( په پام کې نيسو،نو:1.84( درضيب قيمت ورته ) C( او د) eL or Lدپرچاوې اوږدوالی ) حل:

𝑄 = 𝐶 𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2 

2500 = 1.84𝑥 𝐿 (3)
3
2      ,   𝐿 = 261.48𝑚 

 . پيداکړئدیوي ذخیرې لپاره دپرچاوې اوږدوالی مثال:  3.3

 ورکړل شوي دي چې: 

 ( ) M.F.Dداعظمي سيالب مقدار  یې   )sec/32000m ( فشار یې  ارتفاعي   ،  )2.7m (د او   )C قيمت ورته ( درضيب 

 ( دی. 2.1) 
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 ( په پام کې نيسو،نو:1.84( درضيب قيمت ورته ) C( او د) eL or Lدپرچاوې اوږدوالی ) حل:

𝑄 = 𝐶 𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2 

2000 = 2.1𝑥 𝐿 (2.7)
3
2      ,   𝐿 =

2000

2.1 𝑥(2.7)
3
2

= 214.67𝑚 

رسه  مثال:    4.3 کارولو  په  دفورمول  دفرانسس  وړاوږدوالی  دډاډ  لپاره  داوږدوالی  دپرچاوې  دذخیرې  بند  دیوه 

( او  3m( ، ارتفاعي فشار یې ) sec/32600m( یې ) M.F.Dپيداکړئ په داسې حال کې چې داعظمي سيالب مقدار ) 

 . ( وي1.80( درضيب قيمت  يی ) Cد) 

 ( په پام کې نيسو،نو:1.80( درضيب قيمت ورته ) C( او د) eL or Lدپرچاوې اوږدوالی ) حل:

𝑄 = 𝐶 𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2 

2600 = 1.80𝑥 𝐿 (3)
3
2      ,   𝐿 =

2600

1.80 𝑥(3)
3
2

= 278.0𝑚 

 ( Important Points) نکتې مهمې 

(  Upstreamساختامن دی چې دیو سيند په عريض مقطع کې دبند په پورتنۍ برخه )   هایدروليکيبند يو   •

 کې داوبو دذخيه کولولپاره جوړيږي.  

 (: Types of Damsدبندونو ډولونه )  •

a)  ( خاورېن بندونهEarth dams ). 

b)  (ډبرېن بندونهRock-fill dams ). 

c)  کانکرېتيمساله لرونکی ډبرېن يا  (بندونهMasonry or concrete dams ). 

 :( Gravity Damsوزين بندونه )  •

ډيز  • هغې  له  بند  مخې  ینييووزين  له  وزن  دخپل  قوې  بهرنۍ  چې  دی  عبارت  څخه  ساختامن  شوي   

 زغمي.

ته اړتيا لري.دیادولو وړ ده    اوڅارنې  داډول ساختامن ترټولو کلک ، مستحکم وي چې ډير کم ساتنې

 څخه جوړيږي. ټوکانکرېچې داډول بندونه له ډبرو اويا هم د 

 :( Forces Acting on Gravity Damsعاملې قوې )  دی په وزين بندونو بان  •

 .( Water pressureداوبو فشار )  .1

 . دی( مجرا په ميالن بانdownstreamدبند د الندینۍ برخې )  داوبووزن .2

 (.Weight of damدبند وزن )  .3



   

 
 

208 

 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

 (.Upstream silt pressureپه پورتنۍ برخه کې درسوباتو فشار )  .4

 (. Seismic forces or Earthquake forcesدزلزلې قوې )  .5

 (. Uplift forceپورته کوونکې قوه )  .6

 (.Ice pressureفشار )  )کنګل( دیخ .7

 (.Wind pressureدباد فشار )  .8

  معيارونه( ینيبندونو دډيز داستواري حالتونه )دوزين •

I. دهغې بندونو لپاره چې اوبه یې له رس څخه نه ترييږي  (For non-overflow dams:) 

کېدنه   .1 په   :( Overturning) چپه  څخه  پنجې  له  کې  مقابل  په  کېدو  دچپه  دژغورنې رضيب 

 ډول رسه په الس راځي: دیالن

=
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠
 

 :  ( Sliding)  ښویېدنه  .2

 دښویېدنې په مقابل کې دساتنې رضيب په الس راځي: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 =
∑(𝑉 − 𝑈)𝜇 + 𝑏. 𝑞

∑ 𝐻
, 

 ( Earthen Dams) خاورېن بندونه  •

 له ډيرې پخوا زمانې راهييس خاورېن بندونه جوړيږي. 

 ( Materials for Earthen Dams) دخاورینو بندونو لپاره مواد  •

 توګه،خاورېن بندونه دکايف موادو دشتون په پام کې نيولو رسه جوړيږي.  ټولېزهپه 

a)  ( خاورېن موادClayee material.) 

b)  ( شګلن موادSandy material.) 

c)  ( ډبرېRock .) 

d)  ( شګهSand.) 

e)  ساختامين مواد. سمنټ،فوالدی سيخان،چونه اونور 

 نيو دريو ډولولونو وويشل يش: دیيش چې په الن  یيخاورېن بندونه کید •

 (.Homogenous embankment type)   متجانس ډوله خاورېن بند  .1

 (. Zoned embankment typeډوله خاورېن بند )  یيهسته  .2

  (.Diaphragm embankment typeدیافراګم ډوله خاورېن بند )  .3

 بندونو دجوړولو لپاره دوه طریقې شتون لري: دخاورینو 

 (. Hydraulic-fill methodډکونې طريقه )  هایدروليکي (1

 (.Rolled –fill methodڅرخيدونکې ډکونې طريقه )  (2
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 (: Component Parte and their Functionsترکېبې برخې اودهغوي وظيفي )  •

 (. Coreهسته )  .1

 (. Casingپوښښ )  .2

 (.Cut-off trench)  یا غاښ  ټرينچ  -اف -کټ .3

 (. Rock toeډبرېنه پنجه )  .4

 (.Pitchingفرشول )  .5

 (.Turfingوښوکرل )  .6

 (. Bermsبرمونه)  .7

 ( Drainsزابرونه )  .8

a)  ( طولې زابرونهlongitudinal drains or L- drains .) 

b)  ( عريض زابرونهcross drains.) 

c)  یي پنجه  ( زابرونه يا جمع کونکي زابرونهToe drains or Collecting drains .) 

 

 (.Transition filterانتقايل فلرت)  .9

 يش چې دخاورینو بندونو دويجاړيدنې اسايس ډولونه طبقه بندی يش: یي لتوګه کید  دیپه الن •

a) ويجاړيدنه.  هایدروليکي 

b)  .دڅڅيدنې ويجاړيدنه 

c)  .ساختامين ويجاړيدنه 

پورتنۍ   پرچاوه • جوړيږي.دپرچاوې  موخه  په  داوبوتيولو  رسڅخه  دبندله  توګه  په  برخې  دیوې  هربند  د 

( په نامه رسه يادیږي.چې دی ته داوبو  crest( نه دپرچاوې دڅوکې ) F.R.L)   سطحهبرخه دذخیرې دډک  

 هم ويل کېږي،چې دبند يوه ډيره مهمه برخه ده. پرچاوهع کېدونکي یيتيوونکي بند اوياض

 (:Capacity of Spillwayې ظرفيت ) دپرچاو  •

نامه رسه يادیږي.اودا په    یيوکول  پرچاوههغه اعظمي مقدار چې   په  يش تي یې کړي دپرچاوې دظرفيت 

 (sec/3m ( اويا هم په )cumecsرسه ښودل کېږي.دظرفيت فورمول په الن ) ډول دی:  دی 

𝑄 = 𝐶𝐿𝑒𝐻𝑒

3
2  
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 ( Practice Questionsپوښتنې )  ازمايښتي 

 .دوزين بند مفهوم روښانه کړئ  .1

 . دخاورېن بند اووزين بند ترمنځ توپي څه دی .2

قوې   .3 بان  وښائېهغه  بند  وزين  په  کوي.اندازه    دیچې  یې  لومړیعمل  اومرکزيت  یې،عمل  وری 

 .دیومناسب سکېچ په رسمولورسه خپل جواب روښانه کړئ

 . ترمنځ توپي وکړئ پروفايلاوعميل  پروفايلدیو جامد وزين بند دلومړين  .4

او همدارنګه داوبونه تيوونکووزين بندونو داستوارۍ اړين    رشایطداوبو تيونکووزين بندونوداستوارۍ   .5

 . روښانه کړئ رشایط

،دليلونه یې  واړول يش  دی په يومناسب عميل شکل بان  دی ولې اړتيا ده چې دوزين بند تيوريتيکې مقطع  .6

 .وليکئ

a) وړبند ترمنځ توپي وکړئ: لومړیوپه پام کې نيولو رسه دټيټ بند نکتېنيو دیدالن 

i.  .دلوړوايل له مخې 

ii.  .داستوارۍ له مخې 

b)   چې کې  حال  دايس  پيداکړئ،په  لوړوالی  بحرانې  لپاره  بند  یووزين  کانکريټې  لرونکي  ارتفاع  ټيټه 

 . ( وي2340t/mفشاري تشنج یې ) ( اومجازي 2.4مخصوصه ثقلت )  کانکرېټود 

  109mجواب:

کړئ.اودموجوده   .7 روښانه  اړتياوي  لپاره  دمقاومت  بند  ډبرېن  دوه    کانکرېتيدیوه  لپاره  دمحکميت  بند 

 . ميتودنه وليکئ

 . په پام کې نيولورسه دوزين بند دلومړنۍ مقطع لپاره داساس عرض السته راوړئ ارقامودالندینۍ  .8

 kg/m24 280 –يف واحد وزن    کانکرېټود  •

 H.F.L at R.L=373.00 m–  سطحهڅخه داعظمي سيالب  سطحهدبند درس)رسک( له  •

 k = 0.3 –( kداوبودنفوذوايل رضيب )  •

 0.70 μ =-( μدستاتيکې اصطکاک رضيب )  •

 . موخې اوموقعيتتونه یې روښانه کړئ .9

i. دهليز.  زابري 

ii.  .پلټونکی دهليز 

 . دسکېچ په پام کې نيولورسه یې روښانه کړئ .10

i.  .ساختامين درزونه 

ii.  ( درزونه. نکيمنقبض كېدو  )  غونجېدونك 

 . دبند بيالبيل ډولونه روښانه کړئ .11
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اوهمدارنګه ددغوبندونوپه جوړولوکې   .12 مواد روښانه کړئ  استعامليدونکي  په جوړولوکې  دډبرېنوبندونو 

 . داړينوموادو مقدار اواندازه روښانه کړئ

رسم کړئ چې په هغې کې ټولې مهمې اجزاوي شتون    دیوعام ډبرېن بند لپاره يوه عريض مقطع دارنګه .13

 ولري. 

 .  لپاره ځانګړتیاوې روښانه کړئینيدیوخاورېن بند دډاډ وړ ډيز  .14

 . دخاورېن بند دالندینيو اجزاوو لپاره وظيفې په ګوته کړئ .15

a)  غاښ( آف ټرينچ  –کټ( . 

b)  ( دډبرو فرشونهpitching.) 

c)  .ډبرېنه پنجه 

d)  .دزيم ويستنې ترتيبونه 

e)  ( برمberm .) 

په الره اچول   .16 داوبو دڅڅيدلولپاره  بند څخه  له  یې سمونې چې  اودراکمولولپاره  تاسې هغه وړاندوينې 

   . کېږي روښانه کړئ

د  )غاښ( آف  –دکټ   .17 کړئ.  روښانه  دیلومړی معنی  الزمي  وضاحت    –اودکټ  .ې  لپاره  دجوړولو  آف 

 ورکړئ. 

کی ساختامن په پام کې نيول دهسته لرونکې پشتۍ لپاره يوداسې پالن رسم کړئ چې پکې زيم ويستون .18

 . برخو وظيفه روښانه کړئ  ددېشوی وي او 

 . کولوځانګړتیاوې روښانه کړئ یي پرځ یي دخاورېن بندپه بدنه کې دغيقابل نفوذه هستې دځ .19

د دويجاړيدنې دمخنیوی لپاره  یيدخاورېن بند دويجاړيدنې الملونه روښانه کړئ.اوهغه وړاندوينې چې ب .20

 .استیيپه پام کې نيول کېږي وو 

و په پام کې نيولو رسه دخاورېن بند لپاره عريض مقطع پيشنهاد کړئ :په پراخه اوږدوايل  رشایطنيو  دیدالن .21

رسه د تهداب په ژوروايل کې شګه لرونکی جغل.پوښونکی اوپه هسته کې استعامليدونکی موادپه ساحه 

 . ( دی30mکې شتون لري اودبندلوړوالی ) 

ولو رسه دبند لپاره مناسبه عريض مقطع پيشنهاد کړئ :دتهداب حالت نرم  و په پام کې ني رشایطنيو  دیدالن .22

کې   هسته  په  لري.دبند  شتون  تيږي  سختې  اوبيا  رسه  ژوروايل  مرتوپه  پنځو  تر  څخه  تيږو  اودنرمو 

( دفاصلې په ليې والې شتون لري.په لوی پيامنې رسه  2kmاستعامليدونکې مواد په کمې اندازې رسه د) 

  .( دی 22mه شتون لري اودبند لوړوالی ) شګه لرونکې خاور 

 . په بند کې دپرچاوې موخه روښانه کړئ .23

 . دپرچاوې دبيالبيلوډولونونومونه واخلئ .24

 . په پام کې نيول کېږي پرچاوهبیړنۍ  دیو النرشایطروښانه کړئ چې دکوموچاپييايل  .25

 . روښانه کړئاساسات چارو نوپرچاوو دډولونولپاره د دید ښودونکو سکېچونوپه مرسته دالن .26
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i.  پرچاوهمنحني ډوله . 

ii.  پرچاوهبیړنۍ . 

iii.  پرچاوه یي ميله . 

څوکوبان .27 عمودی    دیدپرچاووپه  دنوعې  اودرينولډز  کړئ  روښانه  دعامواستعامليدونکودروازوډولونه 

 . پورته کوونکې دروازې واضح کړئ

 . داتوماتيکو دروازودوه نومونه اوهره يوه یې په جال جال ډول رسه روښانه کړئ .28

 . دټينټوردروازې سکېچ رسم اوهم یې روښانه کړئ .29

 . دپرچاوې موقعيت روښانه کړئ .30

 . په پرتله دمنحني ډوله پرچاوې ګټې روښانه کړئدپرچاوودنوروډولونو .31

 . د ويشويشواريا دروازې سکېچ رسم کړئ .32

 . له پرچاوې څخه موخه څه ده .33

 . کړئ ترشیحدخاورېن بند دويجاړيدنې ډولونه کوم دی اوهريو یې په لنډه توګه  .34

 

 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

 2008ژمی  

 . لیکئ یېعاملې قوې کومې دی و  دی په وزين بندونو بان  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(2.4.3) د جواب:

 . واضح کړئ یېعريض مقطع لرونکی بند سکیچ رسم او هره برخه  یيدخاورین بند له ډول څخه دهسته  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(18.3) د جواب:

 . روښانه کړئخاورین بند دوزين بند رسه د اتو توپیرونو په لرلو رسه  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . حالتونه روښانه اوبیان کړئ بېالبېلدیوه وزين بند داستوارۍ  .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.4.3) د جواب:

5.  ( د  سيالب  لپاره  sec/32000mداعظمي  دپرچاوې  رسه  نيولو  کې  پام  دمقدارپه  عرضیي و(  پيداکړئ    ې 

( درضيب قيمت  C( او د) eL or L، دپرچاوې اوږدوالی ) دی(  2.5m)   یارسکوب دکومي چې ارتفاعي فشار 

   .( په پام کې ونيسئ2.1ورته ) 

 رجوع و يش.  ېدمنونې ته  فصل(1.3) د جواب:

 . دخاورینو بندونو دتخریبیدو المل کرځي روښانه کړئدسکیچونوپه رسمولو رسه هغه حالتونه چې  .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(9.5.3) د جواب:
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 2009اوړی 

 . ترمنځ توپیر په څه کې دی پروفایلاوعميل  پروفایلی یيدیوه وزين بند دابتد  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل (4.3 .6) د جواب:

است چې د ساختامين موادو داستعامل له مخې یې په ټوله کې  یيدخاورینو بندونوډولونه روښانه او هم وو .2

 . نومونه واخلئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(2.5.3) د جواب:

 . یې روښانه کړئ رشایطاوبه تیریږی داستوارۍ  یې دهغو وزين بندونو چې له رس څخه  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.4.3) د جواب:

 . اوټولې برخې پکې په نښه کړئدزابري خاورین بند پالن رسم  .4

 رجوع و يش.  ېدشکل ته  فصل(21.3) د جواب:

 . ساختامنونه په پام کې نیول کیږي،ډولونه يی روښانه کړئويل داوبودانرژی ځپونکي  .5

 رجوع و يش. ېدبرخې ته   فصل(7.6.3) د جواب:

 . څلور مهمې برخې روښانه کړئ یېدیوه خاورین بند بشپړ سکیچ رسم او هم  .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(5.5.3) ( شکل اود 20.3) جواب: 

 2009ژمی  

 . ترمنځ توپیر په څه کې دی پروفایلاوعميل  پروفایلی یيدیوه وزين بند دابتد  .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4.3 .6) د جواب:

 . کړئپه بند کې دزابري الرو وظیفي او ډولونه روښانه   .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (12.4.3) د جواب:

 . دپرچاوو دڅلورو ډولونو مناسب والی روښانه کړئ .3

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل (2.6.3, 3.6.3) د جواب:

 . دخاورین بند او وزين بند ترمنځ توپیر وکړئ .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 برخو وظیفې وښیاست:  الندېنېودخاورین بند د  .5

i. یا غاښټرينچ    -اف -کټ (Cut-off trench.) 

ii.  ( فرشولPitching.) 

iii.  ( ډبرېنه پنجهRock toe .) 

iv.  ( زابری سیخونهDrainage arrangement.) 

 رجوع و يش.  ېد برخو ته  فصل(and (5),(4),(3) 5.3.3 (8)) د  جواب:      



   

 
 

214 

 بندونه اوپرچاوې   د اوبولو لګولو انجيرني  

 

 2010اوړی 

 . وکړئدخاورین بند او وزين بند ترمنځ توپیر  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . اوهغه طریقهونه چې دڅڅیدنې په راکمولو کې کارول کیږي ولیکئ.څه شی ده یا فلرتیشن څڅیدنه .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.5.3) د جواب:

 . دیدخاورینو بندونوډولونه کوم  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.5.3) د جواب:

 . ریټی بندونوکې ساختامين درزونه د کومو موخو لپاره په پام کې نیول کیږي،روښانه يی کړئکپه کان .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(2.3) د جواب:

 . دیوه سکیچ په رسمولو رسه په خاورینو بندونو کې دهستي دنده روښانه کړئ .5

 رجوع و يش. ېدبرخې ته   فصل(5.5.3) د جواب:

 2010ژمی  

 . رسه تيټ بند او لوړ بند روښانه کړئ چپه سکی .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.4.3) د جواب:

 . دتهداب،څڅیدنې،جوړونې او ساتنې له مخې وزين بند له خاورین بند رسه پرتله کړئ .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . رسم کړئ  پروفایلاوعميل  پروفایلدسکیچ له مخې د وزين بند تیوریتیکې  .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل(5.4.3) ( شکل اود 9.3) جواب: 

 .ډولونه ولیکئ او هم دمنحني ډوله پرچاوې سکیچ رسم اوبرخې یې په کې وښیاست بېالبېل دپرچاوو  .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.6.3) د جواب:

 . مخې روښانه کړئ( کړنه دسکیچ له Visvesvarya gateدڅرخيدونکې اتوماتيکي دروازې)   .5

 .رجوع و يش  دیبرخې ته  فصل (B (ii) 6.6.3) ( شکل اود 47.3) جواب: 

 . په خاورینو بندونوکې دڅڅیدنې داندازه کولو بیال بیل ډولونه روښانه کړئ .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.5.3) د جواب:

 2011اوړی 

 . وکړئدخاورین بند او وزين بند ترمنځ توپیرپه څلورو حالتونو کې   .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . په ټاکلو کې په پام کې نیسئ ولیکئ یيچې تاسې یې د یوه خاورین بند دځ نکتېهغه اته مهمې  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(5.5.3) د جواب:
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 . په لنډه توګه په وزين بندونوکې درزونه روښانه کړئ .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (11.5.3) د جواب:

روښانه او هم یاد ساختامنونه په يوه خاورین بند کې دسکیچ   دیټرینچ ،هستي او پنجې دن  –آف    –دکټ   .4

 . درسمولوله مخې وښیاست

 رجوع و يش.  ې دبرخو ته  فصل (and (1),(3) 5.5.3 (5)) د جواب:     

،موقعیت یې چیرته وي اوڅه به رامخې ته يش که  داوبودرسعت یا انرژی دوژنې دساختامن اړتیا ولیکئ   .5

 .چیری ورڅخه رصف نظر ويش

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.6.3) د جواب:

 

 2011ژمی  

په   .1 ودریدنه  داوبو  هم  کړئ.او  روښانه  رسه  رسمولو  په  سکیچ  درزدیوه  دمنقبیضیدو  او  درز  ساختامين 

 او مثلثي درزونو کې وڅیړئ.  یيذوذنقه 

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (11.4.3) د جواب:

 . دیوه سکیچ په رسمولو رسه د ویشواشواریا دروازې کړنه روښانه کړئ .2

 رجوع و يش.  دیرخې ته ب فصل(6.6.3(B) (ii)) د جواب:

 .  اندازه ګیرۍ دسکیچ په رسمولو رسه ولیکئبېالبېيلداوبودڅڅیدنې دکنرتولولو لپاره  .3

 رجوع و يش.  دی برخې ته   فصل (1.8.5.3(A) ) د جواب:

بندونودجوړونې   .4 په جوړولو کې    بېالبېلدوزين  بندونو  په دغو  او هم هغه تجهیزات چې  ولیکئ  حالتونه 

 . کارول کیږي په ګوته کړئ

 رجوع و يش.   دیبرخو ته  فصل(and 11.4.3, 10.4.3 12.4.3) د جواب:

 کاریدونکي تجهیزات: 

 کمپکټور. (1

 کرینونه)جرثقیل(.  (2

 رولر. (3

 . د ډبرو دمیده کولو دستګاوی (4

 اسکواټور. (5

 بلډوزر.  (6

 ډولونه.  بېالبېل یا ویبیشندخوځیدنې (7

 دوراين تاویدونکي.  (8

 میکس. (9
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 الس ګاډی.  (10

داوبو درسعت په وژنې کې یې اغیزه څه ده او د اوبو درسعت دوژونکي  .څه شی دی  ټوپدرولیکې  یيه .5

 .ساختامن سکیچ رسم کړئ

  رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.6.3) د جواب:

 . ترمنځ توپیر وکړئ پروفایلاو وزين  پروفايلدوزين بند دعميل  .6

 رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل(6.4.3) د جواب:

 2012اوړی 

ده  پرچاوه .1 شی  ) .څه  پرچاوې  ډوله  منحني  د  او  ده  څه  موخه  څخه  پرچاوې  (  Ogee spillwayدبیړنۍ 

 . سکیچ رسم کړئ

 رجوع و يش. دی برخو او شکلونو ته  فصل(3.3.(b and a)) ( شکل اود 3.6.3، 6.3) جواب: 

 . په تفصیل رسه د خاورینو بندونودویجاړیدنې عوامل روښانه کړئ .2

 رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل(9.5.3) د جواب:

دجوړونې ،دڅارنې او ساتنې او له تهداب څخه د اوبو دڅڅیدنې له مخې خاورین بند د وزين بند رسه   .3

 . پرتله کړئ

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . څومره پوه شوي یاست دیونوبانپروفایلدوزين بند په عميل او تیوریتیکې  .4

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل(and 4.4.3 5.4.3) د جواب:

 . ( تعریف او هم یې دنده روښانه کړئgallery)  دهلیزپه وزين بند کې   .5

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (11.4.3) د جواب:

 . لنډه توګه په وزين بندونو کې درزونه روښانه کړئپه  .6

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (10.4.3) د جواب:

ې طریقې چې دخاورینو بندونو په بدنه کې د څڅیدنې دمخنیوي په موخه بېالبېل هغه  .څڅېدنه څه شی ده .7

 . په پام کې نیول کیږي کومي دی

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(8.5.3) د جواب:

 2011ژمی  

 . ترمنځ توپیر وکړئ پروفايلاو وزين  پروفايلدوزين بند دعميل  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(6.4.3) د جواب:

حالتونه ولیکئ او هم هغه بیال بیل تجهیزات چې په دغو بندونو په جوړولو   بېالبېلدوزين بندونودجوړونې  .2

 . کې کارول کیږي په ګوته کړئ

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل(5.4.3and  4.4.3) د جواب:
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کې یې اغیزه څه ده او د اوبو درسعت دوژونکي    دانرژی ځپونکوداوبو  .درولیکې جمپ څه شی دییيه .3

 .ساختامن سکیچ رسم کړئ

  رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(7.6.3) د جواب:

 2013اوړی 

 . دیوه سکیچ په رسمولو رسه د ویسواسواریا دروازې کړنه روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل(6.6.3(B) (ii)) د جواب:

 .  اندازه ګیرۍ دسکیچ په رسمولو رسه ولیکئبېالبېيلداوبودڅڅیدنې دکنرتولولو لپاره  .2

 رجوع و يش.  ې دبرخې ته   فصل (1.8.5.3(A) ) د جواب:

 . روښانه کړئ دیدخاورین بند اته جوړونکې برخې اوددوی دن .3

  رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(5.5.3) د جواب:

دجوړونې ،دڅارنې او ساتنې او له تهداب څخه د اوبو دڅڅیدنې له مخې خاورین بند د وزين بند رسه   .4

 . پرتله کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 .دسکیچ په رسمولو رسه په وزين بندونو کې داوږدوالی درزونه وښیاست .5

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (10.4.3) د جواب:

دیوه   .6 اوارزښت  جوړونه  پرچاوې  ډوله  دمنحني  هم  او  دی  څه  ارزښت  دپرچاوې  بندونوکې  خاورینو  په 

 . سکیچ په پام کې نیولو رسه روښانه کړئ

 رجوع و يش.  ېد برخو او شکلونو ته  فصل(2)) ( 6.3،3.6.3) (جواب: 

 . دخاورینو بندونو ویجاړیدنه په څو ډوله ده او هم یې دویجاړیدنې رغونه څنګه تررسه کیږي .7

  رجوع و يش.  دیبرخې ته   فصل(9.5.3) د جواب:

 . ( تعریف او هم یې دنده روښانه کړئgalleryپه وزين بند کې الره )   .8

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (11.4.3) د جواب:

 2013ژمی  

 . ښودل شوي وي دیدخاورین بند سکیچ دارنګه رسم کړئ چې پکې ټولې برخې اوددوی دن .1

 رجوع و يش.  دیبرخو او شکلونو ته  فصل  (  5.5.3، 5.4.3) (جواب: 

 . په وزين  بند کې دزابري الرو څلور موخې روښانه کړئ .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (11.4.3) د جواب:

 . عاملې قوې ښودل شوي وي دید وزين بند عريض مقطع دارنګه رسم کړئ چې ور بان .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته   فصل(2.4.3,1.4.3) د جواب:
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 . دخاورینو بندونو ویجاړیدنه په څو ډوله ده او هم یې دویجاړیدنې درملنه څنګه تررسه کیږي .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(9.5.3) د جواب:

 . دیوه سکیچ په رسمولو رسه واضح کړئ یېدپرچاوو څلور ډولونو روښانه اوهریو   .5

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.6.3) د جواب:

 . ښودل شوي وي دید خاورین بند عريض مقطع دارنګه رسم کړئ چې ټول کنټور لیولونه وربان .6

 رجوع و يش.  ې د شکل ته (20.3) د جواب:

کیږي   .7 تررسه  لپاره  داوبو دڅڅیدنې  بندونوکې  په خاورینو  هغه دوه طریقې چې  په رسمولو رسه  دسکیچ 

 . روښانه کړئ

 رجوع و يش.  ېد برخې ته   فصل (1.8.5.3(a) ) د جواب:

 2014ژمی  

 . درولیکې ویجاړیدنه روښانه کړئیيدخاورین بند دڅڅیدنې اوه .1

 رجوع و يش.  ېد شکل ته (9.5.3) د جواب:

هغه درې طریقې چې دخاورینو بندونو په بدنه کې د څڅیدنې دمخنیوي په موخه په .څڅیدنه څه شی ده .2

 . پام کې نیول کیږي کومې دي

 رجوع و يش. دی( شکلونو ته 3.26,3.25,3.24,3.25,3.23برخې او )   فصل(8.5.3) د جواب:

ددا .3 چې  کومه  کړئ  رسم  دارنګه  مقطع  عريض  بند  خاورین  مټي  دیوه  د  لرونکی  چې  لپاره  ساحې  سې 

 . اورسیښناکې خاورې لپاره مناسبه وي

 رجوع و يش.  ې د شکل ته (20.3) د جواب:

 . عاملې قوې ښودل شوې وي دید وزين بند عريض مقطع دارنګه رسم کړئ چې ور بان .4

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(7.3) د جواب:

 . ترمنځ توپیر وکړئ پروفایل او تیوریتیکې  پروفايلدوزين بند دعميل  .5

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(6.4.3) د جواب:

 .نټردروازې کړنه روښانه کړئ یيدیوه سکیچ په رسمولو رسه دټ  .6

 رجوع و يش.  ېد( شکل ته  45.3برخې او )   (6.6.3(4)) د جواب:

 . دهرې یوې دنده روښانه کړئ( کومې دي او هم galleries) دهلیزونه  بېالبېلبند کې   په وزين .7

 رجوع و يش.  ېد ( شکلونو ته 16.3,14.3برخې او )  (11.4.3) د جواب:

 . هغه اته مناسبي ځانګړتیاوی چې دبند دډول لپاره په پام کې نیول کیږي کومې دي .8

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(1.3) د جواب:
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 2015اوړی 

 . لپاره په پام کې نیول کیږي کومې دي یيهغه اته مناسبې ځانګړتیاوی چې دبند دځ .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل(1.3) د جواب:

دجوړونې ،دڅارنې او ساتنې او له تهداب څخه د اوبو دڅڅیدنې له مخې خاورین بند د وزين بند رسه   .2

 . پرتله کړئ

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل(3.3) د جواب:

 . ولیکئ دیبرخو دن الندېنېودخاورین بند د  .3

i.  ( ټرفينګTurfing.) 

ii.  برم (Berm .) 

iii.  هسته (Hearting.) 

iv.  ( ډبرېنه پنجهRock toe .) 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل(2.5.3) د جواب:            

ښودل شوي    دیډوله خاورین بند سکیچ دارنګه رسم کړئ چې پکې ټولې برخې اوددوی دن   یيدهسته   .4

 . وي

 رجوع و يش.   ېد ( شکل ته 20.3 ) جواب: 

 . ترمنځ توپیر وکړئ پروفایل  ابتدایې او   پروفايلدوزين بند دعميل  .5

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(5.4.3) د جواب:

 . حالتونه روښانه کړئ بېالبېلدیوه وزين بند داستوارۍ  .6

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(3.4.3) د جواب:

دیوه   .7 اوارزښت  جوړونه  پرچاوې  ډوله  دمنحني  هم  او  دی  څه  ارزښت  دپرچاوې  بندونوکې  خاورینو  په 

 . سکیچ په پام کې نیولو رسه روښانه کړئ

 رجوع و يش.  ېد ( شکل ته 33.3برخی او)   فصل(1.6.3)  جواب:

 . دخاورینو بندونو ویجاړیدنه په څو ډوله ده او هم یې دویجاړیدنې رغونه څنګه تررسه کیږي .8

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل(9.5.3) د جواب:
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فصلڅلورم   

ږه اوبه لګونهاولکمه   

(Minor and Micro Irrigation ) 

 براليس يش چې:  ېد تر لوستل کیدو وروسته به شاګردان په  فصل ددې

 ګټې اوزیانونه يی.  –بانډاهارا اوبه لګونه  •

 ټاکنه يې.  یيارزښت،اړتیا اوځ –چاڼوونکې )تصفیوي( ذخیرې  •

 ( Bandhara Irrigation) بانډاهارا اوبه لګونه  د 1.4

لګولودبانډاهارا   • داوبو  د  داوبولګولوطرحه  چې  کې  کومې  په  ده  طرحه  کوچنۍ  اوبه   یوه  اوبولګولولپاره 

 مستقیآم کارول کیږي. 

انحرايف   • جوړیدونکې  ډبروڅخه  له  ټیټه  یوه  په    پرچاوهبانډاهارا  چې  )   ټولېزهده  د  په  4.5m-1.2توګه   )

 رسه دکوچنیومجراګانو اونالو په عريض برخوکې جوړیږي.   لوړوايل 

)   ېي  موخه • برخه  پورتنۍ  په  په upstreamدمجرا  بانډاهارا  ترڅود  کیدل دي  پورته  داوبو دسطحې  ( کې 

 پورتنۍ برخه کې اوبه په اسانۍ رسه کوچني اسايس کانال ته ورداخلې يش. 

،ناسیک،ډوهولې   • پونې  په  توګه  پراخه  په  چې  ده  لګونه  اوبه  ډوله  اقتصادي  او  لګښته  کم  داترټولو 

ک کارول  کې  کیداوجالګون  کې  مجرا  یوې  الن  یي یږي.په  یودبل  بانډاهاراګانې  څودانې  چې    دی يش 

 رامنځته يش. 

په اقتصادي ډول رسه دګټې وړ   یيچې نه شی کید بهیر په دی ترتیب رسه،له بیلو آبریزه ساحو څخه داوبو  •

 يش. یي ډول اوبه لګونې طرحه ګټوره متامید ددېوګرځي، 

لپاره   • نباتاتو  اوپسلني  برابروی.  دادمني  زمینه  پوره  لګولولپاره  داوبو  کې  وخت  په  کمښت  اوبود  دباراين 

 ( هکتارو پورې ځمکه خړوبه کړي. 400شی چې داوبو دظرفیت له مخې تر )  یيبانډاهارا کول

 ( Site of Bandhara) د بانډاهارا موقعیت   1.1.4

لپاره دځ • دکامیابولو  دډول دپالن جوړونې  لګونې  اوبه  دیوه    یي دبانډاهارا  لري.دبانډارا  ارزښت  ډیر  ټاکنه 

 اړین دي:  رشایطني دیدټاکلو لپاره الن یيخیالې ځ

a) ځ اودبلې  یيب  یيدبانډارا  راکموي  اوږدوالی  دکانال  خوانه  یوې  له  وي  نژدی  له ساحې رسه  داوبولګولو  د 

 و څخه مخنیوی کوي. ضایعاتخوانه په کانال کې داوبو له ډیرو 
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b) لپاره ځ دیيب  یيدبانډاهارا  له دوو یوځد  وټاکل شی چې  واقع وي    یيارنګه  کیدونکومجراګانوڅخه ښکته 

 ترڅوپه ښه ډول رسه داوبوتهیه کیدنه رامنځته يش. 

c) یيب  یيیادځ ( برخه  پورتنۍ  په  دمجرا  )تل(  upstreamد  اساس  چې  يش  غوره  دارنګه  کې  دزیات    یې( 

 میالن)ځوړ( لرونکی وي. 

d) د  یياودښوځانګړتیاوو لرونکې وي.طبیعي اړخونه دبانډاهارابدد مجرا مقطع مستقیمه ،تنګه  یيپه ساحه کې ب

 کايف لوړوالی ولری ترڅوداوبو پواسطه د کمې ځمکې دډوبوالې المل وګرځي. 

e) د په ساحه کې ښه اساس )تهداب( شتون ولري. یيدبانډاهارا دجوړولولپاره ب 

f) د دزراعت لپاره ښه ساحه موجوده وي. یيپه سیمه کې ب 

g) د په یوه معیاري لګښت کې شامل وی. یيساختامن لګښت ب ددې 

 شکل(کې ښودل شوې ده.  - 1.4)  دیعريض مقطع په الن یي دبانډاهارا یوه منونه  

 

 عريض مقطع.  بانډاهارا د :شکل - 1.4

 ( Component Parts and Layoutي برخې اواندازه ګیري )ترکیب  2.1.4

 (:شکل - 2.4ډول دی )   دیدبانډاهاراداوبو لګولودپالن جوړونې لپاره مهمې برخې په الن

 

 بانډاهارا نقشه.  د :شکل - 2.4

 شکل کې:   -    1.4په

 پورتنې برخه.  هانډارا ب د .1

 دماتو شويوډبرو سطحه .  .2

 آپرون. .3

 الندینې مجرا تل. د .4

 پورتنې مجرا تل.  د .5

 ډبرو څخه ډکه بدنه.  د .6

 ډبرین تهداب.  .7

 

 

 

 

 شکل کې:  -   2.4په

 . پشتهدسیند  .1

 . دسیند تل  .2

 فلینک کې.  .3

 . سیاليب پشته .4

 .أپرون .5

 

 

 

 



   

 
 

222 
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a) .بانډاهارا 

b) .چاڼوونکې جالۍ اوخروجي معب 

c) .دسیالب اړخونه 

d) .)دکانال اسرت شوي دیوالونه)رااخیستونکی کانال 

 

3.4 (a )- دبانډاهارا داوبولګولو سیستم )جوړښت(.  :شکل 

 ( Design of Bandhara) ډیزاین بانډاهاراد   3.1.4

 بڼه لري.   یيذوذنقه يش.د بانډاهارا دعريض مقطع ډول   ډیزاین د دټیټو بندونوپه شان یيبانډاهارا ب (1

( د بانډاهارادبدنې  𝐻( په اندازي رسه برابره وساتله يش،چیرته چې ) 𝐻√د د ) یي( بCrestدبانډاهاراڅوکه )  (2

 ( ده. 1.2mلوړوالی دی،ولې کمه اندازه یې ) 

 رابطې څخه په الس راځي:  دید بانډاهارا له رسڅخه داوبوتیریدونکی مقدار له الن (3

 

Q = 1.7 . L. 𝐻
3
2 , 

 چیرته چې:

L -  .د بانډاهارا اوږدوالی دی 

𝐻 - .د بانډاهارا دڅوکې پررس داوبولوړوالی دی 

 شکل کې:  -  (a) 3.4په

 . سیند .1

 .  دارتفاعي فشار کنرتولونکي .2

 بهانډارا.  .3

 دروازي.  .4

یا   .5 تختي  اوسپنیزي 

 کانکریټ.

 .څوکه .6

 جریان.  .7

 دسیند تل.  .8
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Q – بهیر  د  ( مقدار دیcse/3m ).    

درسوباتودپاکولو  د په یوې مناسبې اندازې رسه یوه وینځونکې دروازه  یينۍ برخه کې بدیالن په د بانډاهارا (4

 لپاره شتون ولري. 

 و څخه برخمنه وی. رشایطد داستوارۍ د یيد بانډاهارا مقطع ب

 ( Screen Wall and Flood Banksدیوال اودسیالب اړخونه )  تصفیه کونکی .1

( کې په یوي عمودی زاویې رسه له ډبروڅخه یوجالۍ  upstreamد بانډاهارا داسايس کانال لوری په پورتنۍ برخه ) 

) 0.3mدیوال پورتنۍ عرض )   ددې لرونکی دیوال جوړیږي.  ( څخه پورته ساتل H.F.L( دسیالب له اعظمي لیول 

.دسیالب دمخنیوي  یيترتیب رسه د بانډاهارا دپورتنۍ خوانه سیاليب اوبه دیوې لورې نه نيش راتاویدل ېد کیږي. په 

 ( پشته  دچEmbankmentلپاره  پورې  برخې  اخرنۍ  تر  نه  برخې  دپورتنۍ  کیږي  (  ساتل  پواسطه  دیوال  اڼوونکي 

 ترڅودسیالب اوبه په مجرا کې راټولې وسايت. 

 ( Off taking Canalبیلوونکې کانال )  .2

په چاڼوونکې دیوال کې کانال له خروجې معب څخه پیلیږی.چې ددغې کانال ښی لوری داسرت شوې دیوال په نامه  

سیالب   له  کې  مجرا  په  يی  برخه  پورتنۍ  ) یادیږي.  لیول  ،په  H.F.Lداعظمي  وی  پورته  څخه  رسه    دی(  ترتیب 

 .یيسیاليب اوبه دمجرا له ښکتنۍ لورې څخه کانال ته نه شی ورننوتل

 ( Chain of Bandharaد بانډاهارا بند بند اچول )  .3

( جوړیږي  weirsوې مجرا په عرضی مقطع کې څودانې کوچنۍ پرچاوې) یيپالن جوړونه کې،دیوه سیند ی  ې دپه  

ی  او دهرې  یوه سیند  په  ترتیب رسه  په دی  کیږي.  رااخیستل  کانال  یواړخین  یواځې  نه  بانيابانډاهارا  مجرا    دی وې 

جوړید بانډاهاراګانې  اوبو    یيڅودانې  .دادمونسوين  یادیږی  رسه  نامه  په  بند  بانډاهارادبند  د  دغه  چې  يش 

په  بانډاهارا  دهرې  چې  ساحه  دی.اوهغه  اقتصادي  ډیر  سیستم  داوبولګولو  بانډاهارا  د  استعاملیږي.  دکارولولپاره 

الن پوښښ  تر  )   دیوسیله  تر  څخه  څوهکتارو  له  رسیږی.hectares 400راځي  پورې  هکتارو  ډول    ددې( 

  دی ته رسیږي چې  یي( پورې رسیږي،دځمکې دکمې ساحې له پوښښ وروسته کانال پkm 8الونواوږدوالی تر ) کان

 ( ویل کیږي. Thalته تال ) 

 ( Advantages of Bandhara Irrigationداوبه لګونې ګټې ) بانډاهاراد   4.1.4

 ډول اوبه لګونې جوړښت اوسیستم اقتصادی دی.   ددې (1

 ډول سیستم په کارولو رسه زیاتیږي اودګټې وړ ګرځي.   ددېيب ګټې يش   ښاييداوبویوکم مقدار چې  (2
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په   (3 چې  راکمیږی  اوږدوالی  دویشونکوکانالونو  او  کانال  او    پایلهداسايس  دڅڅیدنې  داوبو  ورڅخه  کې 

 تبخیرکیدنې کچې راکمیږی. 

اوډیوټي یې لوړه    )اوبه ورکول( لډیېور کیږي داوبومنبع )رسچینې( ته رانژدی کیږي.  هغه ساحه چې اوبخ (4

 اواوبه لګونه یې پیاوړې کیږي.

 ( Disadvantages of Bandhara Irrigationتاوانونه ) سیستم داوبه لګونې  بانډاهاراد   5.1.4

ترتیب رسه که چیرې داوبوزیات    ې ددیوي بانډاهارا لپاره که زراعتي ساحه لږه یا ډیره وې ټاکل کیږي .په  (1

 ع کیږي. یي مقدارداوبو لګولو لپاره شتون ولری نودابه ض

 نه وی نوداوبو سیستم  به موسمي اوپه اوړي کې به هرومرو يب ثباته وي. دایمي   که چیرې سیند (2

نۍ دیترتیب رسه هغه خلک چې د بانډاهارا په الن  دید بانډاهارا پواسطه داوبوکوچنۍ منبع بندیږې . په   (3

 (downstream  اوبوڅخه له  اویامجرا  اودسیند  اوسیږی  کې  برخه  استفاده    یې(  داوبولګولولپاره  مخکې 

 کوله نوپه وچ موسم کې دوی له اوبوڅخه بې برخې پاتې کیږي. 

 ( Types of Bandharaولونه )د بانډاهارا ډ  6.1.4

 د بانډاهارا دوه اسايس ډولونه شتون لري: 

 (. Temporary, seasonal or kachcha bandharaلنډمهالې )موقتي(،موسمي یا کاخچا بانډاهارا )  (1

 (. Permanent or pucca bandhara( یا پوکا بانډاهارا ) دریميهمېشنۍ )  (2

 بانډاهارا لنډمهالې )موقتي(،موسمي یا کاخچا  (1

 (Temporary, seasonal or kachcha bandhara ): 

بانډاهارا په ازمیښتي ډول رسه په یوه ټاکيل ځ کې جوړیږي ،کړنه یې لیدل کیږي که چیرې غوره وګڼل    یيموقته 

 اړول کیږي.  دی( بانډاهارا باندریميشوه نوبیا دا په یوې کاخچا ) 

 (: Permanent or pucca bandharaمی( یا پوکا بانډاهارا ) یيهمېشنۍ )د (2

یوځ  دریمي  مسالې رسه  دسمنټي  ډولونه    یيبانډاهارا  دوه  بانډاهارا  جوړیږي.دا  کانکریټوڅخه  اویا  تیږو،خښتو  له 

 لري: 

a)  (ډکه اوکلکه بانډاهاراSolid bandhara .) 

b)  (رسخالصې بانډاهاراOpen bandhara .) 
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 ( Solid bandharaډکه اوکلکه بانډاهارا )  7.1.4

له پر  ددېد ډبرین دیوال په صورت کې   • لوړوالی پرته  بانډاهارا  ) Shutter) دیډول  له  تر 2.5m( څخه   )

 (3mپورې تغیر کوي اودپردی رسه یوځ ) یي  (1.5یې لوړوالی لهm ( څخه تر )2.5m .پورې بدلون مومي ) 

( پورې په پام کې نیول کیږي چې په وچ موسم کې  4m( تر ) 3mلپاره د)   ددېډول بانډاهارا عرض    ددې •

 ورڅخه له څارویو څخه جوړي شوي کراچۍ تیرې يش. 

نیول کیږي.پر • پام کې  په  وتلې برخې  بانډاهارا دواړومخونوته  دنرموفوالدي    دی د  لرګينوتختویا  پېړه  د کم 

( پورې وي نوبیا داپرده په اتوماتیک  1mبرخې لوړوالی تر )   دوتلې   یې صفحو څخه جوړیږي.که چیرې  

( پورته کوي. پرته له  F.S.Lچې دا دتهیه شویو اوبو سطحه )    اویا هم د برشي ځواک پواسطه اداره کیږي

 ( پورته شی.A.F.S.Lڅخه چې دسیالبې اوبو سطحه )  دی

لوړیدنـــــــ   ددې • اوبودناڅـــــــــــاپي  د  لوړوالی  لـــــ بانډاهارا  اړه  پورې  ـــــري،یعنې:  ــــ ـې 

(𝐴𝑓𝑓𝑙𝑢𝑥 = 𝐴. 𝐹. 𝑆. 𝐿 − 𝐻. 𝐹. 𝐹) ولې ،  ( 1دغه ننوتنه ترm .پورې هم محدودیږی ) 

( جوړیږي  apronټي بالکونه څخه یو اپرون ) ې ( برخه کې له کانکرdownstreamنۍ ) دیبانډاهارا په الند •

دوینځنه وژغوري.که چیرې د اپرون په تهداب کې ډبرې  ترڅوله اوبو دڅپو څخه د بانډاهارا دتهداب    ،

 شتون ولري نوبیا د اپرون جوړول اړین نه دي،نوځکه یې دتهداب لګښت راکمیږي. 

 
3.4(b )-  عريض مقطع. بانډاهارا  د :شکل 

  

 شکل کې:   -  (b) 3.4په

 د سیاليب پشتې لوړه نښه.  .1

 .  د سیند پشته .2

 د کانکرېټو څخه جوړ اپرون.  .3

 دسیاليب اوبولوړه سطحه.  .4

 سورې. درسوباتو دوینځنې  .5
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 Kolhapur Type Bandhara (K.T.Weir)کوالپور ډوله بانډاهارا )  8.1.4

 

4.4 (a )- والپور ډوله بانډاهارا  ک  :شکل. 

 

 

 

 شکل کې:  -  (a) 4.4په

 تړلې دیوال.  .1

 . فیل پايي  .2

 خالصونکي او بندونکي.  .3

 تړيل دیوال.  .4
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4.4 (b )-  بانډاهارا پالن.  :شکل 

 

4.4 (c )- بانډاهارا مقطع. :شکل 

 شکل کې:   -  (b) 4.4په

موخه   .1 په  دډیزاین  دزینې 

 ښویه کاریدونکې سیخان.

 . خالصونکي او بندونکي .2

 ساتونکې ډبري. .3

 د رسک دسطحې تختي.  .4

 د اوبودایروي ډوله تاویدنه.  .5

 نازکه پراخیدونکي درزونه. .6

 د اوبوجریان.  .7

 

 

 

 

 شکل کې:   -  (c) 4.4په

 د اوبودایروي ډوله تاویدنه.  .1

 . اسرت .2

 اوسپنیزي ډبري. .3

 ګردي کانکرېټي ډبرې.  .4

 فیل پایه.  .5

 له زابر څخه دمقطع لوړوالې.  .6

 تاو شوې سیخان.  .7
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و څخه چې داړخونو رسه دیوخط په امتداد یيه یو شمیر پلومړیبانډاهاراچې یوه بشپړه رسخاليص مجرا ده   •

 ې لري جوړه شوی ده. یي دټینګولولپاره لرګینې پ

لرګینې تختې داړین لوړوالی لپاره په پرله پرله پسې ډول رسه دپرچاوې په څیر دعريض مقطع په امتداد په   •

 اچول کیږي. دیو( بانیيستنو)پ

)پ • ستنې  .په  یيدغه  کیږي  لیري  کې  موسم  په  سیالب  داعظمي  د   دیې(  رسه  سطحو    ترتیب  په  بانډاهارا 

 ( برخه کې دسیالب پورته کیدنه له منځه ځي. upstreamاوهمدارنګه په پورتنۍ ) 

ترمنځ • کرښو  دوو  اوددغو  کیږي  نیول  کې  پام  په  څخه  ستنو  له  سیټه  اودوه  کرښې  ګونې  دوه  کله   کله 

 خالیګاوې دخاوروپه وسیله ډکیږي اوداوبو دڅڅیدو مخه يي نیول کیږي. 

په ټوله کې دا ډول بانډاهارا دکوالپور ولسوايل کې جوړې شوی دی نوځکه د کوالپور ډوله پرچاوې په   •

 ( پرچاوې  ډوله  کوالپور  د  کې  ورځو  همدی  یادیږی.په  رسه  د  K.T. Weirنامه  هم  پرچاوې  نوم  په   )

 و ولسوالیو کې جوړی شوی دی. مهاراشرتا په نور 

 

4.4 (d )-  .شکل 

 ( Selection of Site for K.T.Weirټاکنه )   یيدکوالپور ډوله پرچاوو لپاره دځ

 شتون ولري:   رشایطد الندینۍ یيټاکلو لپاره ب یيدکوالپور ډوله پرچاوو دځ

a)   يش.   یي په الس راکول رشایطپه ساحه کې دښو ډبرو موجودیت چې دتهداب لپاره اسانه 

b)   دځ  بهیر  دمونسونې موجودیت.مخکې  نښو  دځینو  لپاره    یيلپاره  داوبودمقداردمعلومولو  څخه  ټاکلو  له 

 لیدنې کتنې تررسه کیږي. 

c) نو ب  ددې بانډاهارا په کم لوړوالی رسه داوبویوه لویه اوپراخه ذخیره په الس راکړي  د مجرا  یيلپاره چې د 

 پراخه او دزیات ځوړ )میالن( لرونکې وی. 

d) یيداوبو لګولو ځینې څاه ګانې ب ( د دمجرا په پورتنۍ برخېupstream .په اړخونو کې شتون ولری ) 

 شکل کې:  -  (d) 4.4په

 دمجرا تل.  .1

 . فیل پايي .2

 وایه.  .3

 مقطع. .4

 جغل لرونکې خاوره.  .5
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e) لوړه څخه  دذخیرې  هم  اویا  ګانو  ترڅوداړخینوڅاه  کارکول  رسه  )   )ماشیني( دخلکو  لګونه   Liftاوبه 

Irrigation .تررسه کړی ) 

 دکوالپور ډوله پرچاوې یا دکوالپور ډوله بانډارا جوړونه  

 (Construction of K.T. Bandhara or K.T.Weirs ) 

ساختامن    ددېشکل( کې راکړل شوی ده.  -4.4 ( پالن اومقطع په ) K.T. Weirپرچاوې ) د کوالپور ډوله   •

 ( بیریج ساختامن  د  په کايف ډول رسه ساتل  barrage structureجوړښت  پکې  مقدار  ورته دی،  ( رسه 

 ترتیب رسه دمونسوين اوبو مقدار ته کوم مامنعت نشته. ېد کیږي په 

ډول ددوو مرتو معیاری دروازو رسه په پام کې نیول شوی دی. نیډلونه په  ې دیو ه منظم خط  په  یيډبریني پ •

 کیږي چې له آمله یې دروازې رسه تړل کیږي.  یي پرځ یيو کې ځیيپ

( اوږدوالی لرونکی وی.چې دغه لرګینې  2m( اود ) 5cm(،پیړوالې يی ) 15cmددغولرګینو ستنو لوړوالی )  •

 ذخیره کولو المل وګرځي. ږي ترڅو دمونسونې اوبو د کی  یيپرځ یي ستنې ددروازو په اخرنې برخه کې ځ

شمیره محدودوساتله شی ځکه په دروازو کې هر وخت امکان لری چې دپام    و دااړینه ده چې ددغودرواز  •

 ې شی نوپکار ده چې دمونسون له راتګ څخه دمخه دروازې ازمیښت کړل شی. ړ ال و اوړ ستونزي ر 

 ( The Height and Top Width of Bandharaدبانډارا لوړوالی اوپورتنۍ عرض ) 

کله کله د بانډاهارا لوړوالې اوپورتنۍ عرض دنوروساختامنونو لکه پلونو لپاره دګټې اخیستنې په توګه په  •

پام کې نیول کیږي.خو کله چې دبانډاهارا له پورتني عرض څخه د پیاده تګ راتګ په موخه ګټه اخیستل  

( اوکله چې دموټرو دتګ راتګ په موخه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي نو عرض  2m)   یې کیږي نو عرض  

 ( وی.  4m)  یې

 ( Replacement of Needlesکول )   یيپرځ یيو ځیيستنو اوپ د

 اړینه ده چې دلرګیو ستنې د پنځو کلونوپه موده کې بدلې شی.  •

لګښت څخه مخنیوی ويش  نوښه   دیلپاره چې له  ددې ودبیا ځيل بدلیدو لګښت یې ډیردی،یيد ستنو اوپ •

(  Mild Steel Needles(  یا دنرموفوالدي ستنو) R.C.C Needleو ) یيپه داوي چې له اوسپنیزو ستنو اوپ

 و اواقتصادي اړخ له نظره امکان ولري ګټه واخیستل يش. رشایطڅخه چې دموادودمحيل 

ګه دګنیودفابریکو لپاره ډیرې مروجې دي. ځکه  ( په ځانګړي تو K.T. Weirدغه کوالپور ډوله پرچاوې )  •

شی ددغه ساختامن لګښتونه دپنځو کلونو په موده کې پوره کړي او حکومت    یي چې دګنیو فابریکې کول

 ته ډیره ګټه سپام کړي. 

  



   

 
 

230 

 کمه اولږه اوبه لګونه  د اوبولو لګولو انجيرني  

 

 ( Percolation Tanksتصفیه کوونکې )چاڼوونکې( ذخیرې ) 4 .2

)چاڼوونکې( ذخیرې   • کوونکې  الن  ددې تصفیه  دځمکې  کې  ساحو  زراعتي  په  چې  دي  اړینې    دی لپاره 

 ( سطحه  کیدل ground Water Tableاوبو  پورته  دسطحو  داوبو  کې  ګانو  څاه  په  دا   . کړي  راپورته   )

 ( لګونه  اوبه  کوونکې  پورته  په  اوبیا  کوی  کوونکlift Irrigationرامنځته  تصفیه  کوی.  مرسته  کې  و  ( 

 و کمیدل اوداوبو لګولو دقیمت راټټیدل الزمي دي. ضایعات)چاڼوونکو( ذخیرولپاره دتبخیري اوبو د

•  ( برخه (:  Constructionجوړول  پورتنۍ  په  اودمجرا  جوړیږی  څخه   خاورو  اومټو  دشګلنو  هغو  داله 

 (upstream ( کې داوبو دودریدو المل ګرځي.بی مسالې تیګې )riprap  دپورتنۍ برخې دساتلولپاره په )

لپاره په پام کې نیول کیږي    ددېد تهداب په مرکزي هسته کې  )غاښ( پام کې نیول کیږي.کټ آف ټرینچ  

ترتیب رسه داوبوچاڼونه په تهداب کې    ېدچې له ذخیرې څخه دتیروشویو خاوروچاڼونه تررسه کړی . په  

الن   اودتررسه   په  ) دیبندڅخه  برخه  اوبه  (  downstreamنۍ  صايف  کې  څاګانو  کوونکو  پورته  په  کې 

 شکل( کې ښودل شوې ده.  -5.4 (a) عريض مقطع په )  یي ډول چاڼونکو منونه   ددېرامنځته کیږي،

کې جوړیږي.کله چې اوبه له    یياوبوچاڼونکي دخاورو دیوه ځانګړي جوړښت له مخې په مناسب ځ  د •

نوچاڼیږی ،دځمکې الن تیریږي  اوپه څاه ګانو کې داوبو    یياوبورسه یوځ  دیچاڼونکوذخیروڅخه  کیږي 

دسطحو دپورته کیدو المل ګرځي ،دغه اوبه بیا داوبو لګولو په موخه پمپ کیږي. چې داوبولګولویوغیر  

 مستقیم سیستم دی. 

 ډول ده    دیجوړونه په الندتصفیه کوونکې )چاڼوونکې( ذخیرې  

  (Construction of percolation Tank is as follows ) 

کید  ددې • چې  دي  خاورې  عنارص  یواځیني  ټرینچ    یيپالن  آف  دکټ  هم  اویا  طبقې  یوې  په  يش 

(  cm 90-30رسه په مستقیم خط السیر)مسیر( رسه جوړښت ومومی. دکټ آف ټرینچ ژوروالی د ) )غاښ( 

الن  عرض  دیپورې،  ) نۍ  د  ،توربخنه  120cm-60یې  تیږی  ،نرمي  خاوره  ګډه  لکه  موادو  دمحيل  پورې   )

اوهسته   د)   یېدپنبي خاوره  اوتیږی ورته  نیول clippingدمټه خاوروڅخه جوړیږي  پام کې  په  په ډول   )

( کې دشګلنو خاورواوپه هسته کې دمټوخاورو جوړښت داوبودساتلو  upstreamکیږي.په پورتنۍ برخه ) 

 کیدنې لپاره الزم رطوبت ته    یيکیږي.په مرکزي هسته کې دخاورو یوځ په موخه تررسه 

)   کارۍاړتیا ده ښه تپک   د  په شان  برخه کې ورپوښل  upstreamاوبیا پرې شګلنه خاوره دهستې  په    )

)   یېکیږي،اړخونه   تیږو  ) bouldersدغټو  تیګي  مسالې  بی  ډکیږي.  پواسطه   )riprap )  برخه پورتنۍ  په 

 (upstreamکې دمی )دذخیرې دتهداب دهستي    )غاښ( ساتلو په موخه ،او کټ آف ټرینچ  دی الن دخون

 په مرکزی برخه کې په پام کې نیول کیږي. 
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څخه    • دتهداب  دغه  جوړیږي،بیا  خاوروڅخه  نفوذه  قابل  داوبوله  ذخیرې  چاڼوونکې  داوبو  چې  څرنګه 

نۍ برخه کې راښکاره کیږي .په اړینووختونوکې  به دا  دیپیداکوی اودبندپه الن  بهیر  نۍ خواته  دیدبند الن

رشط که چیرې دخاورو دجوړښت طبقه تر    دیچاڼ شوې اوبه داوبولګولوپه څاه ګانو کې شتون ولري په  

 (10mپورې ونه رسیږي.زابرب )لپاره په پام کې ونیول شی ترڅو دخاورودناستی څخه درطوبت له    ددېد  یي

 مخې ښویدنه رامنځته نه يش.  

 ټاکنه   یيدتصفیه کوونکې )چاڼوونکې( ذخیرې لپاره دځ 1.2.4

  (Selection of Site for Percolation Tank ) 

 د ټاکلو لپاره اړینه ده چې:  یيدتصفیه کوونکې )چاڼوونکې( ذخیرې دځ

ب (1 اوبو    دی يش اوبه چاڼې او دځمکې دالن  یي ترتیب رسه کید  دید قابل نفوذه وی.چې په  یيدذخیرې تل 

 يش.  یيرسه يوځ ( ground water tableدسطحې ) 

 د په مجرا اویا ناله کې په کافی اندازې رسه داوبو مقدار شتون ولري. یيپه باراين موسم کې ب (2

د په کايف اندازې رسه څاه ګانې شتون ولري اوکه چیرې نه  یي( کې بdownstreamنۍ برخه ) دیدبند په الن (3

 د وکیندل يش. یيوي نو ب

 ښه زراعتي ځمکه موجوده وي.  دید دهرې څاه رسه نږ یي دنباتاتو دښه اوبه خور لپاره ب (4

 د دزیاتومیالنونو رسه جګ وي. یيدمجرا دواړو لوریو ته اړخونه ب (5

 د شتون ولري.  یيدساختامن د جوړولو لپاره دموادو،کارګرانو،ماشیرنۍ ،رسکونو اونوراړین توکې ب (6

 ( Necessity and Importance)  یېاړتیا اواهمیت  2.2.4

اړینې دي چې دکرنیزو ساحو په څاه ګانوکې داوبوسطحه پورته   ددېذخیرې    تصفیه کونکيداوبو  • لپاره 

 اواوبو لګولو ته وده ورکړل شی. 

قابل نفوذه شګلنه خاوره اویا    دیدمهاراشرتا په زیاتو ساحو کې، دځمکې پورتنۍ برخه مټه خاوره اوورالن •

و منل شوی حقیقت دی  یيدحالت لپاره یو ښه مفکوره راښیي.د  تصفیيهم نرمې تیږې دي چې دا داوبو د

 ذخیرې په مهاراشرتا کې ډیرې اغیزناکه واقع شوې دي.  تصفیيچې داوبو 

چې دکوچنیو اوبو لګولودذخیرو اویا د بانډارا   یيترتیب رسه،دذخیرې بیلې شوې ټوټې نه يش کول  ېدپه   •

یرو پواسطه  د دچاڼونکوذخیيلپاره چې دا زراعتي موخو ته راوړل يش نو ب  ددېپروژو لپاره کارورکړي.نو  

 ورغول يش. 

يش    یي ب، څرنګه چې په ډیکان ساحه کې داوبو کوم موجود ټیبل نشته نودڅاه ګانو اوبه کیدیېپه هر ترت •

 چې دڅښلو اوبو لپاره هم دکارونې وړ وګرځي. 

ولرواودځمکې الن  ددې • اوبه  زیاته کړونو    دیلپاره چې دڅښلو  لپاره  لګونې  اوبو سطحه دڅاه ګانوداوبه 

 د په کم ورښت لرونکو زونونو اوناکايف ساحو کې جوړې کړو.یينکې ذخیرې بداوبو چاڼوو 
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 ( Component Partsترکیبي برخې )  3.2.4

 دي:  په الندي ډولتصفیه کوونکو )چاڼوونکو( ذخیروترکیبي برخې  د  اوبو د

i.  .دخاورو جوړښت  چې ذخیرې ته شکل ورکړي 

ii.  ونیيس. چې له تهداب څخه دڅڅیدنې مخه  )غاښ( کټ آف ټرینچ 

iii.  (20دm په اوږدوايل رسه یوه دپراخې داوږي لرونکې )تیر کړي.  بهیر چې داوبو اضايف  پرچاوه 

 ( Constructionجوړول )3.4 

 ( Materials Usedاستعاملیدونکي مواد )  1.3.4

تیږې،دپورتني میالن   • نرمي  لپاره ورته  لپاره یې محيل موجوده رسیښناکه خاوره،دپوښښ  دمرکزي هستې 

 دساتنې لپاره ورته بولډراوغټې تیږی،کارول کیږي. 

 شکل(کې ښودل کیږي. 5.4 ) دیدچاڼوونکې ذخیرې دخاوري دجوړښت مقطع په الن •

 
5.4 (a )- ذخیرې مقطع. تصفیه کونکيد  :شکل 

 

د له مخې چاڼوونکې ذخیره داوبولګولوذخیرې ته ورته ده. یواځې په مستقیمه اوبه لګونه کې ددېدجوړولو  •

کیږي.په   نیول  کې  پام  په  معب  خروجي  ژوروالی    ېدداوبولګولولپاره  ټرینچ  آف  کټ  د  کې  ذخیرو 

) H/4تر)  چې  دی،چیرته  محدود  پورې   )H  )سطحه اوبو  الندي  سیالب  G.L) دځمکي  اوداعظمي   )

 ترمنځ توپیر دی. ( F.S.L) نښانه

( پورې هم وساتل يش.دپولې )پشتۍ ( لوړوالی  3mنی عرض ) دیالن)غاښ( يش د کټ آف ټرینچ  یيکید •

لپاره کیږي ترڅو    ددېکول    یيپرځ  یي( پورې نه رسیږي.دپولو په برخه کې دزابرځ10mیې په ټوله کې د) 

هم   پرچاوهې  رسه یوه وچه  دنې څخه مخنیوی ويش.همدارنګه په کايف انداز یېدملده بل پواسطه له ښو

 لپاره په پام کې ونیول يش ترڅودسیالب مقدارله ذخیرې څخه په ښه شان تیر کړي.  ددېد یيب

  

 شکل کې:  - (a) 5.4په

 يب مسايل ډبرې.  .1

 . څڅيدنه .2

 میخک. .3

 څاه. .4

 خاوره.  .5
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 ( Irrigation Benefits and Limitationsداوبولګولو ګتې او محدودیتونه یې )  2.3.4

په   (1 ځکه  ويی  غیرمستقیمې  داوبولګولوګټې  کې  ذخیرو  چاڼوونکو  لګونې    دیپه  اوبه  دمستقیمې  کې 

 برخالف خروجې معبونه داوبودانتقال لپاره نه وي.

و سوریو څخه تیریږي، په نامعلوموساحو کې تیت  بېالبېلحرکت کوی نو له    دیکله چې اوبه دځمکې الن (2

 کیږي.  یي ګانوله اوبورسه یوځاوپرک کیږي نویوه برخه یې دڅاه 

و له کـــموالې څخه دذخیرې  ضایعاتپه عميل توګه ددغې چاڼوونکو لپاره ګټوره اندازه وروسته دتبخیري  (3

 (15 acres/Mcft .پورې په پام کې نیول کیږي ) 

 (:Limitationsمحدودیتونه یې ) 

i. ساحو په باره کې کوم معلومات په الس کې نه وي.  دیدنظرالن 

ii. سطحي اوبه لګونې رسه پرتله يش نومؤثریت به يې لږ وي.  که چیرې له 

ځ  دیپه   هغو  په  جوړول  یيتوګه  دچاڼوونکوذخیرو  نو  وي  نه  امکان  جوړولو  دنوروشبکو  چې  چیرته  ونوکې 

 پیشنهادیږی. 

 ( Lift Irrigationاوبه لګونه ))فشاري(لوړه   4.4

 څخه بیا اندازه ګیري تررسه کیږي.  ې د  اودلوړي اوبه لګونې په شیامګانو کې سیند دمنبع په توګه فرضیږی  •

 پونودسیستم پواسطه رسه تړل کیږي. یياویا دپ داوبوویستونکي کانالداوبومنبع اودمه کونکې ذخیره  .1

 .یيرااخېستونکې ځ .2

 جیکي څاه. .3

 او جیکي څاه رسه نښلوي.  یيداوبودرااخیستونکي ځدرااخیستونکي نل سیستم چې  .4

 . یيدپمپ ځ .5

 اصيل پورته کونکې.  .6

 ذخیره کوونکې ذخیره.  .7

 سیستم.  ویشونکيداوبو  .8

 دپمپ ماشیرني.  .9
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5.4 (b )- دلوړې اوبه لګونې شیام.   :شکل 

په هغوځ • لګونه  اوبه  ټیټوبرخوکې  یيلوړه  په  اوبه  له سطحې څخه    بهیر  ونوکې تررسه کیږي چې دځمکې 

 و کې اوبه دماشینونو پواسطه دځمکې مخ ته راپورته کیږي. رشایط ولري.په زیاتو محيل 

له څاه ګانوڅخه اوبه لګونه دلوړي اوبه لګونې یوه منونه ده په کومو کې چې اوبه دځمکې مخ ته رسول   •

 کیږي اوبیا زراعتي ساحو ته دځمکېی دتعجیيل قوې په مرسته لیږدول  کیږي. 

 له یوه سیند یا کانال څخه داوبو پورته کول  1.4.4

 (Lifting of Water from a River or Canal ) 

 شی.  یي یوه سیند یا کانال څخه داوبولګولولپاره داوبوپورته کول تررسه کید له 

 ( Lifting of water from a riverله سیند څخه داوبوپورته کول) 

  کې چې د   یيپمپونه دسیند دغاړې په هغې ځ  له سیندڅخه داوبوپورته کول دپمپ پواسطه تررسه کیږي،  •

 کیږي.  یي پرځ یيکې ځ یي شتون ولري په یوه مناسب ځ بهیر   پرله پسې اوبو

  یيدالمبو وهونکې جسم په څیر کیښودل کیږي او اصيل ځ  دی کله کله پمپونه په ذخیرو کې په ټوپانو بان •

 ته ورڅخه داوبو انتقالیدنه صورت نیيس. 

 پمپ ته برق دیو کیبل پواسطه رسول کیږي.  دی •

تررسه يش ترڅو پمپ سټیشن ته په ټول کال کې   ډیزاین  د ځانګړییيدلوړي اوبه لګونې په صورت کې ب •

 يش.   یياوبه ورورسیږی ځکه دسیند په ژوروايل کې پراخه بدلونونه رامنځته کید

  

 شکل کې: - (b) 5.4په

 سیند.  .1

 . رسبندي مجرا .2

 تړونکي.  .3

 جیکي څاه.  .4

 ویشونکي سیستم.  .5

 اسايس پورته کونکي.  .6

 پمپ سټیشن.  .7

 ددروازي وال.  .8

 رااخیستونکي نل. .9

 چمتو شوې ذخیره. .10
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 ( Lifting of water from a Canalله کانال څخه داوبوپورته کول) 

دځمکې پر مخ رامنځته شی، نوپه    بهیر  چې داوبو  یيکله چې دځمکې دجاذبې قوی پواسطه نه شی کید  •

صورت کې په کانال کې داوبو له سطحې څخه دځمکې دلوړوبرخو داوبخور لپاره داوبوپورته کول   دی

 صورت نیيس. 

کله چې اوبه په میخانیکې ډول رسه دلوړوارتفاعاتوڅخه راپورته کیږي نوبیا دغه اوبه دځمکې دتعجیيل   •

 کیږي. قوې په مرسته زراعتي ځمکوته رسول 

 استعاملیدونکوپمپونو ډولونه   پورته کولولپاره د اوبود د 2.4.4

 )Types of Pumps used for Lifting Water) 

 له کانال څخه داوبودراپورته کولولپاره مروج پمپونه دادی: 

 سنټریفیوجیکل پمپ.  (1

 ریسیپروکیټنګ پمپ.  (2

 توربینې عمودی پمپ.  (3

دپه پام کې  یيپاملرنې ب  دیدلوړې اوبه لګونې لپاره دپمپ په ټاکنه کې الن(:Selection of Pumpدپمپ ټاکنه ) 

 ونیول يش: 

 مجموعي ارتفاعي فشار)رسکوب(. (1

 پورته کیدونکی اعظمي مقدار. (2

 دپمپ رسعت.  (3

 دمکشی نل مجازی مجموعي لوړوالی.  (4

 دکانال دظرفیت لپاره میاشتنې اړتیا.  (5

 داوبودسطحې اودرسبند ترمنځ توپیر. (6

 دبریښنا لګښت.   (7

کارول  پورته   • موخه  کولوپه  دپورته  مقدار  داوبودزیات  پرتله  دکمولوړوالوپه  داوبولګولوکانالونه  کوونکې 

)   ددې کیږي. د  پمپونه  دي.توربیني  مناسب  پمپونه  محوري  اویا  لرونکي  څرخ  لپاره  (  sec/30.7 m-0.5موخو 

 ګټولرونکي دي:  الندېنېوه پرتله د مقدار دتیرولولپاره مناسب دی.عمودي پمپونه دافقي پمپونو پ

 اشغالوي اوزیات مستحکم وي.  یيداډیرکم ځ (1

 ویيش.   دیخپل داخيل وزن په متناسب ډول رسه په خپل محور بان (2

 چې له نل څخه دهوا دویستنې ستونزه حل کړي.  یيداډول پمپونه نه يش کول (3

 اوټیټوارتفاعي فشارونو)رسکوبونو(لپاره کارول کیږي. داډول پمپونه په ځانګړي ډول رسه د منځنیو  (4
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 اوبه لګونې دشیام اسايس جوړښت )فشاري( دلوړي 3.4.4  

 )The Main Features of the Lift Irrigation Scheme) 

کیږي،په    یيپرځ  یيځ  دی دلوړې اوبه لګونې دشیام اسايس جوړښت چې کله دسیند اویا کانال په اړخ بان •

 ډول دی:  دیالن

i. کیږي څودخويل مجرا ته اوبه ورکړل يش.  یيپونوسیستم داوبودمجرا رسه يوځیيخیستونکې مجرا اویا دپراا 

ii. یيدخويل ځ . 

iii. .جیکي څاه 

iv. کول.   یي رسه ددوی يوځ  یيپ او رااخیستونکي ذخیرې ځیيدجیکي څاه لپاره درااخیستونکې پ 

v. یيدماشین ځ. 

vi.  .اصيل پورته کونکی 

vii.  .داوبوسپاریدونکې څاه 

viii.  سیستم.  ویشونکيداوبو 

ix.  .دپمپ کولوماشین آالت 

 ډول رسه په لنډه توګه رڼا اچول کیږي:  دیپه الن دیو ترکیبي برخو بانبېالبېلپه پورته 

i. ( رسبند  موخه   (:Intake channelدکانال  په  دګرځولو  دمسیر  اوبو  شویو  دذخیره  مجرا  یوه  چې  کله 

مجرا    دخويل ذخیرې ته داوبوورداخیلیدولپاره جوړیږي نو دا درسبندي مجرا په نامه یادیږی.دســــربندي 

چې داوبو کوم    یې( په اندازه داوبوله ښکتنې لیول څخه ښکته وي اود شیام لپاره  0.6mدد ) یيپورتنۍ لیول ب

 شوی وي.   ډیزایند یيار چې اړین وي باعظمي مقد

ii. (ذخیره نژ (:Inlet chamberننوتونکي  جوړیږي.   دی داداړخونورسه  کې  تل  په  داده    ددېدسیند  موخه 

وي ساتل کیږي چې قطر  یي چې جیکي څاه ته درسوباتو اوخځلوله ننوتلوڅخه مخنیوی وکړي.داذخیره د

 ( اوټولوخواووته  1.2mیې  اسانۍ رسه داخلې    ددې( وي  په  اوبه ورته  ترڅو  پریښودل کیږي  لپاره خالصه 

ساتل کیږي ترڅورسويب مواد    دی( پورې الن1.2mنی عرض یې له رسوبې ننوتونکي نل څخه د ) دیيش.الن

 ولري.  یيدکښیناستلو لپاره ځ

iii. (ننوتونکي نلInlet pipe :)  لپاره    دې د توګه ننوتونکي نل    دیجیکي څاه له سیند څخه لیرې جوړیږي،په

نیول کیږي.دپ پام کې  ،په  ولیږدوي  اوبه  ته  ننوتونکي ذخیرې څخه جیکي څاه  له  پونو دغه سیستم یيچې 

) یيب د  ) Bد  يی  اومیالن  کالس  کې  1/200(  څاه  جیکي  په  وال  اوخالصوونکی  وي.بندونکی  لپاره    ددې( 

 کړی. نصبیږي ترڅومقدار کنټرول اوهم دجیکي څاه دپاکولولپاره اسانتیاوې رامنځته 

iv. ( جیکي څاهJack well:)کې په پام کې نیول کیږي چې داعظمي سیالب    یيجیکي څاه په یوه داسې ځ

له لیول څخه پورته موتورخونې ته موقعیت ورکړي ترڅوداوبوپمپ کولو ته دسیالب په وخت کې اجازه  
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د  یي( څخه پورته وي ، قطر یې بH.F.Lد داعظمي سیالب له سطحې ) یيورکړي.دجیکي څاه پورتنۍ برخه ب

اودرسوباتوا4.57m-3.66د)  شی  وساتل  پورې   ) ( د  یې  نل  1.52mندازې  دننوتونکي  رسه  ژوروايل  په   )

 يش.  یيوساتل  دیدسطحې څخه الن 

v. ( ماشین خونهEngine house:)کې په پام کې نیول کیږي ترڅو ماشین او   یيماشین خونه په یوه داسې ځ

 ( د  خونه  اندازې  دنارمل  لپاره  ماشین  شی.دیوه  نصب  پکې  او  3.9m x 4.27mپمپونه  پورې   )

د) ددووماشینونو  کیږي.دروغنیاتو،داستهالک شویو سامانونو  6.7m x 4.9 mلپاره  نیول  پام کې  په  پورې   )

 اونورو شیانودساتلو لپاره یوه وړه خونه هم ورته په پام کې نیول کیږي. 

vi.  کونکې پورته  نل  اصيل  دپرتاب  نل  (:Rising main) یا  یوسپاریدونکي  داوبو  لپاره  دادسنټریپیوجیکل 

دانتقالیدونکي   داوبو  اندازه  کونکې  پورته  اصيل  لیږدوی.  ته  ذخیرې  څخه  څاه  له  اوبه  چې  کوم  دی 

پکې په مجازي حد کې ساتل    ضایعاتمقداراومجازي رسعت پورې په نل کې اړه لري.داصطکاک له اثره  

 کیږي. 

vii. اقتصادي اوږدوا تر    بهیر  لی دهغې ساحې لپاره چې په نل کې داوبو د اصيل پورته کونکي  په وخت کې 

 ( په مرسته ترالسه کیږي. contour mapنیول کیږي دکنټور نقشې )   دیپوښښ الن

viii.ذخیره حوض  داوبوسپاریدونکې  فشاري  پورته (:Delivery chamber)   یا  اصيل  له  اوبه  چې  کله 

نوب کیږي  ته سپارل  داوبوسپاریدونکې ذخیرې  په  کوونکې څخه  کیږي چې  اجازه ورکول  ته  اوبو  دغو  یا 

( ژوروالی لري او تل  1m( عرض ،) 1.5m(اوږدوالی ،) 3mوکړي.دغه ذخیره )   بهیر  خاورینومجراګانو کې  

 یې ښه پوښښ کیږي. 

ورته   روزنه)دریچه( هم  مستطیلې  یوه  پرې    ددېهمدارنګه  مقدار  داوبو  کیږي چې  نیول  پام کې  په  لپاره 

 اندازه يش. 

ix. (سیستم یشونکي  سم  (:Water distribution systemداوبو  رسه  ددود  ساختامنونه  داوبوویشونکي 

الن  نظر  تر  شان  په  دخطونو  ساختامنونو   دی دپولو)پشتیو(  داوبودویشونکو  تیریږی.  څخه  ول  ډیزاینسیمو 

ډول اوبه لګونه    دیه ورته دی مګر یواځینی توپیر يې ورڅخه دادی چې په  دنورواوبولګولو دسیستمونو رس 

( ساعتونوپورې ټاکلی وخت لري،مګر دااوبه لګونه 12( څخه تر ) 10کې اوبه لګونه په یوې ورځ کې د ) 

  ې د ( ساعتونوپورې هم دوام پیداکړی.په  24په صورت کې تر)   بهیر  اوباقاعده    پرله پسېيش چې د  یي کید

اوبه لګونې په صورت کې کید  اوبه لګونې    یي ترتیب رسه،دزیاتې  اوبه لګونه ددوه چنده  يش چې داډول 

  يش. یني لپاره هم ډیر

x.  ( آالت  کولوماشین  دډیزایندپمپ  (:Pumping machineryدپمپ  صورت    ډیزاین ول  مخې  دمقدارله 

ب رسه  ډول  نارمل  ) یينیيس.په  سیټ  هر  چې  وي  سیټه  دري  پمپونه  د 1/3د  اندازه    ډیزاین(  مقدار  شوې 

په   الن   دیراکوي.چې  ترمیم  تر  یوپمپ  چې  هرکله  کول  دیتوګه  پمپونه  دوه  نوپاتې  چې    یيوي  يش 

 يش اوداوبواړتیاوې پوره کړي.   یيدډیروخت لپاره کار وکړ
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 اوبه لګونې اقتصادي امکانات فشاري   یادلوړې 4.4.4  

 )Economic Feasibility of Lift Irrigation) 

 که چیرې لوړه اوبه لګونه دکانال داوبولګونې رسه پرتله يش نو لوړه اوبه لګونه به قیمته وي.  •

شی.په دلوړي اوبه لګونې دشیام ګانو اقتصادي موده دهرې پروژی لپاره ډیره مهمه ده چې په کار واچول   •

شتون   امکانات  لپاره  لګونې  اوبه  دبلې  چې  کیږي  اچول  الره  په  وخت  هغه  لګونه  اوبه  داډول  هرترتیب 

 ونلري. 

 ( کلونوڅخه مالیات راټولیږي. 10صورت رسه په لوړه اوبه لګونه کې وروسته له )   ټولېزهپه  •

 دامکاناتوپه شتون کې لوړه اوبه لګونه غوره اومعیاري اوبه لګونه ده. •

 

 اوبه لګونې اوکانال اوبه لګونې پرتلنه  یا فشاري   دلوړې 5.4.4  

 )Comparison of Lift Irrigation and Canal Irrigation) 

 دکانال اوبه لګونه  اوبه لګونه  یا فشاري  لوړه

اړین    اوبو  د .1 پورته کونکې تجهیزات  دپورته کولولپاره 

 دي. 
 .کوم تجهیز ته اړتیا نه لیدل کیږي .1

شی چې خپلې ځمکې په خپيل خوښي   یيکولبزګران  .2

کول اوهم  کړي  لګولو    یياوبخور  داوبوپه  چې  يش 

 کنرتول ولري.

د انتظار وبايس  یينوبت لپاره بزګران ب  د  داوبو .2

بان  لګولو  په  داوبو  ته  ځان  کوم    دیاودوی 

 کنټرول هم نه لري.

 څرنګه چې له څاه ګانوڅخه اوبه پورته کیږي نوداوبو  .3

دڅڅیدلوچانسونه    دیالن  سطحه اوداوبو  کیږي  پاتې 

 راکمیږی.

په کانايل اوبه لګونه کې اوبه په سوریو کې   .3

څڅیږی اوپه خاوروکې ننوځي چې په دی 

داوبود رسه  راپورته   سطحهترتیب  سطحه 

یې  چانسونه  اوداوبودڅڅیدنې  کیږي 

 ډیریږی. 

يش چې دپمپ په ماشیرنۍ کې نقص رامنځته    یيکید .4

هغې انتظار وکړي ترڅو ترمیمونه د بزګران تر  یييش نوب

 صورت ونیيس. یې

نه  .4 ستونزه  کومه  کې  لګونه  اوبه  کانايل  په 

 راپورته کیږي. 

کید .5 مخې  ګانودویستلوله  هر    یي دڅاه  په  دا  چې  شی 

 کې چې وغوښتل شی تطبیق يش.  یيهغه ځ

هغوځ  .5 په  یواځې  لکونه  اوبه  ونوکې یيکانايل 

 ممکنه ده چیرته چې کانال تیریږي.

 داوبوپه څاه ګانوکې کومي برشي قوی ته اړتیا نشته. .6
دکانال په اوبو کې درسوباتو دکښیناستنې له   .6

 اثره برشي قوې ته اړتیا لیدل کیږي.

قدرت  .7 دتوان په اندازه داوبوتهیه کول تررسه کیږي. .7 دکوم  یې  کولوکې  تهیه  په  داوبو 
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 استعامل ته اړتیا نه وی.

 داوبولګولو ظرفیت یې پراخه دی. .8 دی. داوبو لګولو ظرفیت یې کوچنۍ  .8

 دلوړې اوبه لګونې اوبه اقتصادي وي.  .9
داوبوض  یيکید .9 چې  رامخې یييش  کیدنه  ع 

 ته يش. 

 شیام )پروژه ( یې قیمته ده. .10
که چیرې دلوړې اوبه لګونې رسه پرتله يش   .10

 نود پروژې لګښت یې لږدی. 

 

 ورکولوطریقې د اوبو نباتاتوته د5.4  

 )Methods of Applying Water to the Crop) 

لپاره اوبه ورکول کیږي ،دخاورو دډول ،دنباتو دډول ،دځمکې   دی دهغو طریقو له مخې چې نباتاتو ته ددوی دو 

 دمیالن اوداوبودموجودیت پورې اړه لري. 

 (:Objects of providing a suitable methodیوې مناسبې طریقې دچمتوکولوموخې )  د

i. وکموالی. ضایعات دانتقال پرمهال د اوبو د 

ii. و ازمیښت کول. ضایعاتناړینو  د 

iii. .ټولوساحو ته داوبويوډول وېشنه 

iv.  .داوبوله ډنډولوڅخه مخنیوی 

v.  .له خاوري مینځلو څخه مخنیوی 

 ( Methods of Irrigatingلګولوطریقې )  اوبو د

 وطریقو له مخې وکارول يش: ې ندیيش چې داوبولګولو لپاره اوبه دالن یي کید

 چروپه ډول اوبه لګونه. د (1

 ډنډونوپه ډول اوبه لګونه.  د (2

 باران په ډول اوبه لګونه.  د (3

 اوبه لګونه. یا قطره ای  څڅیدونکې (4

 ( Furrow Irrigationچروپه ډول اوبخور )  د (1

چرو طوالين میالن    ددېقطارونوپه مینځ کې تهیه کیږي.  د   طریقه کې اوبه دچروپه ډول دنباتاتو  ې دپه   •

 نفوذپذیرۍ پورې ،اړه لري.   د خاورو ( پورې اود 1/300-1/100د) 
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د)   د • پورې،اوږدوالی  30cm-20چروژوروالی  )   د   یې(  لپاره  اود 3mباغونو  تر    (  نباتاتولپاره  ساحوي 

 (300m .پورې وي  ) 

 پورې وي. ( 2m( څخه تر ) 0.3mچروترمنځ فاصله د نباتاتودډول په پام کې نیولو رسه له )  د •

او کوریګیشن ددانه  ،د کوریګیشن په نامه یادیږي  ( کوچنۍ اندازې ولري نوداfurrowsکله چې چرې )  •

نباتاتودو  اوبودلښتیو څخه صورت    دیداره  له  اومنولپاره کارول کیږي.په دغو چروکې داوبوچمتو کول 

 نیسی. 

ده.داطریقه دهغونباتاتو لپاره لکه  کله چې نباتات دقطارونوپه ډول رسه کرل کیږي نوداطریقه ډیره مناسبه   •

) jowar(،جوار) maizeممیز)  ) sugarcane(،ګني  پنبه   ،)cotton (تنباکو،  )tobacco  )

 ( اونورولپاره ډیره ګټوره ده. potatoes،الوګانو) 

کیږي نو ځکه په کانال کې وررسه    دی طریقه کې یواځې دځمکې سطحه تر اوبوالن  ې دڅرنګه چې په   •

 داوبو ډیوټي زیاتیږی. 

 

 شکل: دچرو طریقه.  - 6.4

 ( Basin Irrigationدډنډونوپه ډول اوبه لګونه)  .2

دغه ډنډونه ټول رسه    طریقه کې دهر نبات اویا دیوه ګروپ نباتاتولپاره داوبوژورډنډونه جوړیږي ،  ېدپه   •

و ډنډونو کې داوبودډکولو  بېالبېل دکم ژوره )رغیو( زابرونو پواسطه تړل کیږي.په ځینو حاالتو کې په    یيیوځ

   ددېل کیږي.کارو  یيلپاره کم وزنه نلونه یا پالستیکې نلونه دکم ژوره زابرونونو پر ځ

 طریقې کارول دمیوه لرونکو ونو لپاره ډیره ګټوره ده. 

 شکل کې:  - 6.4په

 ویايل.  .1

 نباتات په پټي کې.  .2

 پټې. .3
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 ډنډونو طریقه.  شکل: د7.4 - 

 (:Sprinkler Method of Irrigationدباراين اوبو لګونې طریقه)  .3

کې نباتاتوته دپاس خوانه دپاشلو په ډول دباران په شان   دی باراين اوبه لګونې ته ځکه ترجیح ورکول کیږي چې په 

ډول اوبه لګونه کې نباتات    دیډول اوبه لګونې ته دپاس خوانه اوبه لګونه هم ویل کیږي.په  دیاوبه ورکول کیږي، 

لرونکونلونو،نوزلې خطونو  ه هواڅخه پرې دیوه سی لومړیواقع وي    دیداوبو دفشار الن له مخې چې دسوريو  ستم 

رسه تړل شوی وي اویا    دی يش چې داوبودفشارالن  یيپواسطه رسه تړل شوي وي، شیندل کیږي.دغه نوزلونه کید

 هم دورانې وي. 

 حالت یې: 

کید • لګونه  اوبه  ټولوډولونوبان   یيباراين  په  دخاورې  لپاره  نباتاتو  دزیاتو  چې  په    دیشی  و  بېالبېل اودځمکې 

 و اومیالنونو رسه وکارول يش.  رشایطتوپوګرافیکې  

 دادهغو شګلنوخاورواویا شګو ته چې داوبودجذبیدلو درجه يی لوړه وی کارول کیږي.  •

اوه • میالن)ځوړ(  دزیات  لرونکې  چې  لپاره  دهغوساحو  لګونه  اوبه  خطرات  داډول  )توږنې(  دوینځنې  یې  م 

 اواندیښنې ډیرې وي،کارول کیږي. 

 ډول اوبه لګونې دڅارنې لګښت لوړ وی.   ددې •

 دهغونباتاتولپاره چې دلوړ ارزښت لرونکي وي ، مناسبه ده.  •

 اړتیا یې 

د • چې  لپاره  دهغوخاورو  لګونه  اوبه  داوبو   تصفیي باراين  يی  مخې  لوړوي    ضایعاتله  ډیر 

يش دټولونباتاتو لپاره وکارول    یي ،نودچاڼیدونکواوبودمخنیوي لپاره ډیره مناسبه ده.دغه داوبولګولوطریقه کید

 يش مګر دیوشمیر نباتاتو لپاره لکه:وریجي،سونډ)کتان(،ګنیو،جــــــوارو اونورو لپاره چـــــــــې  

 شکل کې:  - 7.4په

 ونې.  .1

 کاسه )داوبوذخیره(. .2

ساحوي   .3 یا  ویالې  اسايس 

 مجرګانې. 

 پالن. .4
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دغه طریقه ډیره ارتجاعي )هغه ساحه چې په اسانۍ رسه تر  داوبوودریدلو ته اړتیا لري ،مناسبه اوبه لګونه نه ده.

يش.    یي راتل  دیراځي( ده چې له مخې یې هغه لړزیدونکې توپوګرافيکې سطحې تر پوښښ الن  دینفوذ الن

هموار    دیپه   دځمکې  کورونوکې    کارۍترتیب  لګونه  اوبه  کیږي.دغه  لیدل  نه  اړتیا  ته  )لیولینګ( 

 دچمنونوداوبولپاره اوهغه نباتات چې لږلوړوالی لري، ډیره مناسبه ده. 

 

8.4(a ) - .شکل 

طریقه کې اوبه دپاشلوپه ډول دیوې شبکې پواسطه چې نلونه دهغوي دنوزلونو رسه تړل شوی وی    ېدپه   •

سیستم تر ټولو غټه ګټه داده چې    ددې طریقه کې اوبه دباران په شان کارول کیږي.  دی،شیندل کیږي.په  

شی.تقریبآ    یي،عیاریدلو کې چیرته چې سطحې اوبه لګونه ګټوره اوامکان پذیره نه وي  رشایطپه هر ډول  

 ډول اوبه لګونه کې امکان لري.  دی( داوبولګولواغیزمنتیا په 80%) 

 

8.4 (b ) -نل رسه.  دیشکل: باراين اوبه لګونه دځمکې دالن 

 شکل کې:- ( a)8.4په

 فرعي اسايس ویايل. .1

 نوزلونه.  .2

 اسايس خطونه. .3

 چاڼونکي واحد.  .4

 اړخینې ویايل.  .5

 دپمپ پالنټ. .6

 څاه. .7

 

 

 

 

 شکل کې: - ( b)8.4په

 پورته ارتفاعي ذخیره. .1

 پمپ. .2

 ویشونکي.  .3

 فرعي مجراګانې. .4

 اسايس نل.  .5

 چاڼونکي.  .6
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8.4 (c ) -اچول شوی وی.  دیوبانیيشکل: باراين اوبه لګونه دښکاره اوکم وزنه نل کوم چې همواره په پ 

 (: Component Parts of a Sprinkler Systemدباراين سیستم جوړونکې برخې ) 

 اسايس جوړونکې برخې دادي: د باراين سیستم 

i.  .دپمپ کولوتجهیزات 

ii. .اسايس رسونکې نلونه 

iii.  .ویشونکي نلونه چې داړخینو نلونو په څیر شتون لری 

iv. .داوبوشیندنه 

v.  .اونورې کومکي برخې یې 

 ( Operation and Maintenance of Sprinkler Systemد باراين سیستم کړنه او ساتنه ) 

د په عمل  یي،دابیي دیوه ویشونکي سیستم لپاره دډاډ وړکامیايب نه يش تررسه کول  ډیزاینیواځې یوځانګړی   •

 کې ډیره ښه ساحه ولري. 

 د یقیني يش چې لومړنۍ حرکت کونکی او پمپ دواړه يی په یوه خط السیرکې قرار لری. یيداب •

 په دقیقه توګه لیدل شوی وی.  یيد دنصبولو کړنې یې دپمپ اودطاقت دواحدونو رسه یوځیيب •

لپاره پیل کیږي ترڅو    ددېکله چې اسايس اواړخین نلونه غځول کیږي نودتل لپاره غځیدنه د پمپ څخه   •

د ډاډه اوسو  یيکیږي نوب  یيکیدنه په الس رايش.کله چې جوړه نلونه رسه یوځ  یيدجوړه نلونو یوه ښه يوځ

 چې دواړه نلونه په شمول درابري کړیو برخې ښې پاکې دی. 

په   • سیستم  نوپمپ  دویشونکي  چاالنیږی  موټور  اویا  ماشین  شویووالونورسه  پیلولوکې،دبند 

ددفشارلرونکی وي ترڅو پمپ ته هوا ورننوځي ،وروسته پمپ ته په باقاعده ډول رسه فشار ورسیږی او  یيب

هم  یي پرځ  یيځ .په  توګه خالصیږی  قراره  په  یې  وال  تررسه    دی شوي  دبندونې چاره هم  يی  ترتیب رسه 

 کیږي. 

  

 کې: شکل - ( c)8.4په

 پاشل کیدونکې اوبه.  .1

 پاشل کونکې نوزل.  .2

 اړخین نل. .3

 اسايس یا منشعب نل.  .4

 

 

 

 



   

 
 

244 

 کمه اولږه اوبه لګونه  د اوبولو لګولو انجيرني  

 ( Maintenanceساتنه ) 

اړتیا لري    دیداوبوباراين سیستم دکرون • ته  لپاره ځکه چې دا    ددې دنوروتجهیزاتو په څیرڅارنې اوساتنې 

شی.  واخیستل  ورڅخه  ګټه  اوښه  وګرځي  دکاروړ  دپ  ددېسیستم  دڅارنې،دپیيسیستم    یي پونودځیيپونو 

 ډول ورکړل شوي دي:  دی پرنسیپونه په الن ټولېزهکولواودارتفاعي فشار  یيپرځ

 ( Pipes and Fittingsیي ) )اتصالی وسایل( پونه اوتړنه یيپ .1

a)   په مسلکي توګه له پرو څخه هغه خاورې او یا شګې راویستل کیږي چې رابړي چوریوپه پرزو

 شوي وي.  یيپرځ یي کې ځ

b)  .ټول نټونه اوبولټونه رسه کلکیږي 

c) ونه غځول يش.   دیوبانیيلندوکانکریټي پد په یيپونه بیيپ 

d) ډکې بوجۍ انبار نه يش.   دیپونوبانیيد په پیيب 

 ( Sprinkler Headsارتفاعي فشاریا رسکوب )  )آبپايش( سپرنکلر د .2

a) نه ویجاړیږی او    سیستمډاډه شو چې سپرنکلر  دید په  یيکله چې دسپرنکلر پړی حرکت کوی،نوب

 هم پکې خاورې نه داخلیږي. 

b) دسپرنکلر    ښايييش،ځکه چې  لد ورنه کړ یيته تیل ،ګریس اویا بل ډول غوړب سیستمد سپرنکلریيب

 دکار کولومخه ډپ کړي. 

c) ازمیښت یيب واشلونه  دسپرنکلر  وروسته  میاشتو  شپږو  هرو  له  اویا  وار  یو  کې  موسم  هر  په  د 

 ورته بدل شی.   دیشګه لرونکې وي،نوواشلونه  يش.داهغه وخت ډیره اړینه ده چې

d) د ځیږه نه وي. یيپونه بیياليس پ 

e) يش.  یي وساتل دی د په لرګینو اویا فلزي سوپو بانیيپ چې نه کارول کیږي بیيهغه پ 

ب  یي توګه دموسم په پ  ټولېزهپه   • د ټول تجهیزات ازميښت شی اوکومو چې ترمیمونې ته اړتیا درلوده  یيکې 

توګه کومې پرزې چې    دیشی اوپه    دیکړل شی اوکوموپرزو چې بدلیدو ته اړتیا درلوده بدلې    دیترمیم  

 هم وکارول يش.  دیجوړی وي دراتلونکې موسم لپاره 

   رشایط دسپرنکلر)باراين( سیستم دمنل کیدو 

                                            (Conditions Favourable for Adopting of Sprinkler System ) 

 منل شوېده:  دیو النرشایطدغه طریقه معموآل دالندينېو  

 لپاره مناسبه نه وي. دبۍ ترتیبه )غیر منظمه( توپوګرافیکي ځمکه چې دسطحي اوبه لګونې  (1

 هغه ځمکه چې ځوړي)میالنونه( يې ډیر وي.  (2

 هغه خاوره چې ډیره داوبو قابل نفوذه اویا داوبوډیره غیر قابل نفوذه وی.  (3
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 ( یېلوړه وي. high water tableاوبو سطحه )  دیدهغو سیمو چې دځمکې الن  (4

 هغه نباتات چې ډیرې او پرله پسې اوبه لګونې ته اړتیا لري.  (5

 سطحي اوبه لګونې لپاره دباور وړ کارګرانو شتون ممکن نه وي. کله چې د (6

 ( Advantages of Sprinkler Systemدسپرنکلر)باراين(  سیستم ګټې) 

 ګټې لري:  دید سپرنکلر اوبولګولوسیستم الن 

 ( پکې کنټرول شی. Erosionيش چې د ځمکې توږنه )  یي کید (1

 داوبومنظمه کارونه پکې ممکنه ده.  (2

 ( ته پکې اړتیا نشته.Levellingهموارکارۍ) دځمکې  (3

 توګه داوبودډنډیدو مخه پکې نیول کیږي.  دیپکې له منځه ځي چې په  ضایعاتدفلټریشن اوڅڅیدنې   (4

کیمیاوی رسه)   یي کید (5 یوځFertilizersيش چې  داوبو رسه  اوبو    یي(  له  پواسطه  اوبیا دسپرنکلر  حل شی 

 نباتاتو ته ورکړ شی.  یي رسه یوځ

 ( په انټروال کې ده.%90-80اغیزمنتیا په )  ددېران وریدنې حالتونه تحریکوی او داطریقه دبا (6

او   (7 ځي  منځه  له  اونورپکې  څنډې،لښتي،دچرومجراګانې  وي  موجوده  ځمکه  ډیره  لپاره  داوبولګولو 

 حذفیږي. 

 يش چې په ګټه وره توګه وکارول يش.  یيداوبولګولو لپاره کوچنۍ مجراګانې کید  (8

 داسیستم دپمپ دیوه سیټ پواسطه والړ وي اوکارکوي.  (9

 محدودیتونه یا دسپرنکلر)باراين(  اوبه لګونې دسیستم زیانونه 

 (Limitation or Disadvantages of Sprinkler Irrigation:) 

 . یيلګونه نه شوپه الس راوړل( څخه ډیر وی نویوشان اوبه km/hour 16کله چې دباد رسعت له )  (1

 سیستم لومړنۍ لګښت ډیر دی.   ددې (2

سپرنکلر سیستم دهغو نباتاتو لپاره چې پرله پسې اوبه لګونې ته اوهمدارنګه هغه نباتات چې دژورو ریښو   (3

 لرونکي وي لکه شولې ،کیله اونورولپاره،مناسب نه دی.  

 کارونې لپاره داوبویوثابت اوبشپړمتویل کونکي ته اړتیا ده.  اقتصاديددي تجهیزد (4

 د له شګواونوروخځلوڅخه پاکې وی. یياوبه ب (5

 د لوړوي. یيب یې اړین طاقت   (6

دلګښت څیړنه په دقیقه توګه    ددې   دیکې دسپرنکلرطریقې دنصبیدودډاډمنېدو په خاطر    یيتوګه،په یوځ  ې دپه  

 تررسه يش. 
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 )باراين( اوبه لګونې سیستم کې داوبونارامه خويش کول په سپرنکلر 6.4 

 )Trouble Shooting in Sprinkler Irrigation System) 

  دی لپاره چې په سپرنکلر سیستمونوکې عموياودودیزه ګډوډي اوبې نظمی لیرې اویا یې له مینځه یوسو نوالن  ددې 

 عمومی الرښوونې په پام کې نیول کیږي: 

 یي فشارنه يش رامنځته کولپمپ ښه نه دی اویا هم   .1

 (Pump does not prime or develop pressure ) 

a) د  یيد ازمیښت شی چې دپمپ په دننه کې دهواپورته کیدنه په حد کې ده.کله چې نه وه نوپمپ بیيب دا

 يش.   یيکړ  دیاوبو ته ورنژ 

b) اودنلونوسیستم   د هوا د اړیکې  ټولې  اودپ  دیودریدنې  ټینګه   دیپونوپه څنډوکې  یيازمیښت شی  هوا 

 يش.

c) دچک شی چې دپښې وال نه دی بند شوی اوصاف دی. یيب دا 

d) شی.  دی ځوړنده پړې وکتله يش . که چیرې هغه خالص و نوبند  دیپښې دوال رسه  د 

e) درسه وتړل يش اودګریسو    دیدپمپ پرې وکتل شی.که چیرې اړینه وه نوپرې    دی دبندولولپاره   هوا د

 ې واچول يش ترڅو غوړې شی. پر دیباریکه طبقه 

f)   وال دخولې  نل  کېږي    دیدورکونکې  اچول  پکې  لپاره  دویستلو  دهوا  چې  اوبه  ترڅوهغه  شی  وکتل 

 . صورت نیسی او که نه ،اویا هم په بشپړه توګه دپمپ دچاالنیدو په وخت کې خالصیږي اوکه څنګه

g)  هم وکتل يش چې ددوران لپاره دپمپ لوری سم دی اوکنه. دیدا 

 

 ( Sprinkler do not rotateسپرنکلر دوران نه کوی)  .2

a)  برابريش.   دیدسپرنګ کشول 

b)  کې دی اوکه څنګه.  یيا نوزلونه په خپل اصيل ځیيلیدل شی چې    ېدو 

c)  شی.  دی ی چې نوزلونه خیرن شوي وي.نوپاک یيښ 

d) بدل يش.  دی يش چې رابړي اودڅرمنې واشلونه خوړل شوي وي ، نودا یي کید 

 ( Leakage from coupler or fittingsکیدوڅخه څڅیدنه)  یي پرزوله تړل کیدویا یوځ د .3

a)  لیدل شی چې دپمپ په پروکې خو به دچټلیو را ټولیدنه اویا هم شګې نه وی.که چیرې شتون ولری    دیو

 رسه وتړل شی.   دیشی اوبیا  دینو لیرې 

b) د چې صافه،پاکه وي او تاوه شوې نه وي. یيکې دننه برخه ب یيدنل په پ 

c)  بان شی چې دنل تړل  یې ښه ځان باوري کړي    دی  دیدتړل کیدوپه صورت کې لکه تاویدنه اوعمودیت 

 کیدنه سمه تررسه شویده. 
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 (Importance of Drip Irrigationلګونې ارزښت ) ه اوب یيقطره  د 1.6.4

 :لګونې ارزښت  هاوب یي قطره   د

قطره   محدو   یيپه  یوې  په  رسه  توګه  په  دڅاڅکو  دنلونوپواسطه  ډول  وروډول  مقدارپه  داوبو  کې  لګونه    دیاوبو 

اړتیا لري په قطره   نباتات ورته  اوبه خور کیږي. داوبو یودقیق مقدار کوم چې  اوبه    یيساحې کې دنبات شاوخوا 

کیږي.په   کارول  کې  نفوذی    دی لګونه  کې  لګونه  اوبه  اوتبخیری  percolation losses)   ضایعاتډول   )

) evaporation losses) ضایعات قلت  یا  داوبوکموالی  چې  چېرته  وچوسیموکې  په  راکمیږي.داطریقه   )scarce  )

 نبات ته ورکــــــــــــړ  یيداوبورسه یوځ دیوړتیا لري چې رسه )پارو(  ددې موجودوي ډیره ګټوره ده.داطریقه  

اخه شاخې لري اوهغوسبزیجاتولپاره چې لنډې شاخې لري ډیره  شی.داطریقه دهغومیوه لرونکونباتاتولپاره چې پر 

 دکارونې وړ ده. 

 

9.4 (a) -  .شکل 

 ( Drip System( سیستم ) یيدڅڅیدنې )قطره  2.6.4

 ډول دي،ترکیب شوی دی:  دی په الن  یې دڅڅیدنې داوبولګولوواحد سیستم له دریو اسايس برخوڅخه چې نومونه  

 (.Headارتفاعي فشاریا رسکوب )  .1

 (.Heartهسته)  .2

 (.Tailوروستنۍ برخه )  .3

 

 

 

 شکل کې:  - ( a)9.4په

 پورته ارتفاعي ذخیره. .1

 پمپ. .2

 ویشونکي.  .3

 فرعي مجراګانې. .4

 اسايس نل.  .5

 چاڼونکي.  .6

 چیک وال. .7

 څاه. .8
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 ې برخې په لنډ ډول رسه روښانه شوې دي: بېالبېل جدول کې  دیپه الن

 دنده یې  اسايس برخې  برخه 

ارتفاعی فشاریا   .1

رسکوب 

(Head ) 

i.   رسه پمپ  سیټ  یوه 

 دښه  ټکان ورکونکی. 

ii. ( تصفیه دفلټر 

 ( واحد. کونکي

iii.   ذخیره )پارو(  درسې 

 رسه دبرابرونکي. 

iv.  .وینتوري واحد 

تقریبآ د )  ددې په ښه شان رسه ورکړل شی   2.5لپاره چې داوبومقدار 
2kg/cm.فشار رامنځته کول ) 

 اد چاڼ کړل شی. ترڅوپه اوبو کې ځوړند اوګډ شوي مو 

)پارو(   ددې کړي،اورسه  رامنځته  فشار  کې  برخه  په  دغاړې  چې  لپاره 

ته  برخې  مرکزي  دپمپ  داوبولګولواوبه  اودغه  کړی  حل  رسه  داوبو 

 ولیږدوي. 

مرکزی برخه   .2

(Heart) 

( کونکيفلټر  ( تصفیه 

 ذخیره. 

شوی وي له   یيدپمپونوپواسطه هغه اوبه چې درسي )پارو( پواسطه بډ 

فشار)رس  ورځې ارتفــــــــــــاعي  ته  ذخیرې  چاڼوونکې  کوب(څخه 

 چې دا له چټلیو څخه پاکې اوبه وروستنۍ برخې ته چمتو کوي.

وروستنې برخه   .3

(Tail ) 

i.  .اسايس لین 

 

 

ii.  .اړخونه 

 

iii.  .نوزلونه 

قطرد) نل  اړخینو cm4-2داسايس  څخه  مرکز  له  نل  اودغه  وی  پورې   )

 نلونو ته اوبه رسوي. 

 داسايس نلونورسه تړل کیږي. پونه دی یياړخین نلونه چې پالستیکي پ 

اړخینونلونوکې   په  ترڅو   ددېنوزلونه  کیږي  نیول  کې  پام  په  لپاره 

خواته   دیداوبورسول نباتاتوته کنټرول کړو اواوبه څاڅکې څاڅکې الن

 وڅڅوي. 
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9.4 (b ) - ( اوبه لګونې اندازه کول. یيدڅڅیدنې )قطره  :شکل 

)   یيدقطره   • په  بېلګه  یوه  ) (b)4.9سیستم  او   )4.9(c)  ده.دارتفاعي شوی  ښودل  کې  شکلونو   )

( پورې ارتفاعي  m5-3شوې ده ترڅود )   یيپرځ  یيپورته ځ  دی فشار)رسکوب( ذخیره له ساحې څخه دبان

( شکلونو کې ښودل شوي په ساحه کې (c)4.9( او ) (b)4.9فشار)رسکوب( رامنځته کړي. څرنګه چې په ) 

د دارنګه وي چې اسايس نل په اسانه اوآرامه توګه دساحې منځنۍ برخې ته هم اوبه  یيدذخیرې موقعیت ب

 يش.  یيورسول

 3m xدذخیرې اندازه دهغې ساحـــــــــې پورې اړه لري چې په یوه وار رسه اوبخور کیږي.اودامعموآل د )  •

3m x 3m .اندازې لرونکې وي ) 

قطره   • اسايس    یي په  کې  لګونه  موادوڅخه  اوبه  پالستیکې  له  کې  ټوله  په  نلونه  تیرونکې  اوبه  اړخین  او 

 جوړیږي. 

 ( Advantages of Plastic Pipes areپالستیکې نلونوګټې دادی)  د

 اقتصادي وي.  (1

 مستحکم وي.  دیدکیمیاوي تهدیدونوپه وړان (2

 دملردوړانګوپه وړاندی پیاوړی او مستحکم وي.  (3

 مستحکم وي. دحرشاتو په وړاندی مقاوم او  (4
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 هم کلک وي.  دی اومنوپه وړان دی دالجیو دو  (5

 يش.  یيپه معیاري اندازو رسه په الس راتل (6

 و کې داستعامل وړ دي. رشایط و اقلیمي  بېالبېلپه  (7

 اداره کول یې اسانه دي.  (8

 

 9.4 (c ) - ( اوبه لګونې دسیستم اجزاوې.یيدڅڅیدنې )قطره   :شکل 

کلور-پويل • سی) یي وینيل  وي  پي  یا  پويلPoly-Vinyl Chlorideډ  او  (  Poly-Propyleneپروپیلین) -( 

نلولونولپاره چې داوبو    یيدادواړه دنلونوهغه ډولونه دي چې په قطره   اوبه لګونه کې کارول کیږي.دهغو 

ترخاوروالن مناسبې دي.په    دیدتیرولوپه موخه  صورت رسه پي وي    ټولېزه کیږي پی وي يس مجراګانې 

تPVCيس)  اوپويل  اوپويل  Polyethyleneلین) یي(  دي  مناسب  لپاره  اواړخینونلونو  داسايس  نلونه   )

 نولپاره. ( دنوزلو Polypropyleneلین ) یيپراپ

 شکل کې:  - ( c)9.4په

 پورته ارتفاعي ذخیره. .1

 خالصونکې اوبندونکي. .2

 داوبواندهزه کونکي.  .3

 اسايس نل.  .4

 څڅونکي.  .5

 اړخین نل. .6
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 (: Details of Constructionدجوړونې روڼتیا ) 

( پورې وی.اړخین نلونه چې داسايس  cm2-0.5د )   یې( اوداړخینونلونو قطر  cm4 -2د)   یېداسايس نل قطر   •

نوب کیږي  تړل  فاصلی  یينلونورسه  دغه  او  وي  لرونکي  دفاصلو  دبرابرو  پسی  یودبل  دځانګړونباتاتولپاره  د 

 ( پورې منل کیږي. cm75دډیرونباتاتو لپاره تر ) 

ډول نلونولپاره د    ددېداړخینونلونو اوږدوالی او قطرپه ټوله کې داقتصاد پورې اړه لری.دودیزاو مروج قطر  •

 (mm16 -mm12 (او اوږدوالی يی د )m40 )    (پورې وی.دm40 )  ( اوږدوايل لپارهmm12  قطردیوه اغیزمن فشار )

د)  نیولو رسه کولایعاتض(  %10لپاره چې پکې  پام کې  په  )   یيو  (  liters/hour 4.5شی چې دنوزل څخه 

 ( نل  اړخین  چې  ولیږدوی.اوکله  اړخونوته  رسه  اوږدوايل  په  مرت  دیوه  ( mm16مقداراوبه 

 ( مقداراوبه ولیږدوي. liters/hour 10شی چې له نوزل څخه تر)  یي(اوږدوالی ولری نوکولm40قطراو) 

( ،په ټاکلوفاصلو رسه چې دنباتاتو ترمنځ دفاصلو پورې اړه لری،رامنځته  Holesاړخینونلونو کې سورې) په   •

دسیستم درامنځته کولو    بهیر  کیږي.داوبوویستونکی نل چې دسوریوپه عوض کارول کیږي داوبودمنظم  

 اوپه پام کې نیول کیږي.  ډیزاینلپاره 

دنل   • چې  اوبه  مقدار  لري  هغه  اړه  داړتیاووپورې  دنبات  وځي  څخه  برخـــــــــې  دویســـــــــــــتونکې 

( په قطر رسه  mm2( پورې وی.همدارنګه کله کله دنل په وروستنۍ برخه کې د ) liters/hour-2 10د د) یياوب

 وغورځوي.  دییو نوزل په پام کې نیول کیږي ترڅوداوبو مقدار وړان

 فکتورونوله مخې ټاکل کیږي:  الندېنېو ه )واټن( د ددووپرله پسې نوزلونوترمنځ فاصل •

a)  .دنبات ډول 

b)  اومنو پړاو.  دیدنبات دو 

c) .دخاورې نوعه 

d)  .دنبات اړخینه فاصله 

e)  لګښت دتجهیزاتو  توګه  په  دبیلګې  حالت  اواقتصادي  اونور(  کرنه   ( ازمیښتونه  تخنیکي  کرنیز 

 اونور.

نباتات یودبل رسه ډیر نږ  • نږ   دیپه هغې صورت کې چې    یي ( پورې ځm1-0.5) دیوي نونوزلونه هم رسه 

ځ  یيپرځ ته  ونې  هري  دانې  څلور  یا  دری  نوزلونه  دلوړمقدار  کې  صورت  ونوپه  دارو    یي کیږي.دمیوه 

کیږي،که چیرې درې دانې نوزلونه کارول کیږي نویوه دانه یې دونې بېخ رسه اودوه نوریې له ونې    یيپرځ

 4.5يش چې څلوردانې نوزلونه چې د)   یي کیږي.کید  یي پرځ  یي ځ( په اندازه مخکې اوشاته  m0.5څخه د) 

liters/hour ( لرونکي وي دونې څلورو خواوته د  اوبودانتقالیدو دظرفیت   )m0.5اندازه ځ په    یي پرځ  یي( 

  یي ( په اندازه ځm1.5 -1دپوخ وايل لپاره هم د )  دی شی چې دکرون  یي يش.همدارنګه اضايف نوزل هم کید 

 يش.  یيپرځ
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 دهغو نباتاتوډولونه چې په سپرنکلر)باراين( سیستم رسه وده کوی  7.4  

 (Types of Crop Grown with Sprinkler System ) 

ښه عکس العمل ښکاره    دی ات دسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې وړاننیله وریجواوکتان )سونډ( پرته نورټولب •

نباتاتولپار  دهغو  رسه  ډول  ځانګړي  په  لګونه  اوبه  دغه  دلوړ  کوي.  چې  ورکولولډیې ه  اوبه   high)   یا 

Yielding  نباتات چې لرونکې وي اوښه حاصل ورڅخه السته راځي،مناسبه ده.هغه  ډول سیستم   ددې( 

 وده کوي،دادي:  دیالن

 دنقدو پیسو نباتات لکه:تنباکو ،ځمکني ممپيل،ګني اوداسې نور.

 نباتات لکه:غنم، جوار،ږدن،ممیز اونور.   ټولېزه

 ،کايف،ربړ اونور. یيدکروندی نباتات لکه:چ

دسبزیجاتو)سابو(   • ډول  ځانګړي  اوپه  انګور،مڼې،نارنجان،لیموګان  نباتات:لکه  اوسبزیجاتو)سبو(  دمیوو 

 ټول ډولونه.

 ( Advantages of Drip Irrigationاوبه لګونې ګټې )  یيدقطره 

 توګه دي:  دی اوبه لګونه دنوروطریقوپه پرتله یوشمیرګټې لري،چې ځینې یې په الن یيقطره  •

تبخیري    ېدپه   (1 هغه  کې  لګونه    ضایعاتطریقه  سپرنکلر)باراين(اوبه  په  چې  کوم  ځي  منځه  له 

 اوسطحي اوبه لګونې کې ډیروو.

نږ  (2 به  لګونه  نودااوبه  پرتله يش  لګونې رسه داطریقه  اوبه  اړتیا %25)   دیکه چیرې دسطحې  ته  اوبو   )

 ته ورسیږي. اوحاصل ولري ترڅونباتات پکې پوښوايل 

 په وارواريوی )قلبه( ته اړتیا نشته نوځکه سطحه پکې نه کلکیږي.  (3

څرنګه چې داطریقه دسپرنکلر اوبه لګونې په پرتله ډیره لګښتي ده مګر داطریقه ترټولوغوره طریقه ده   (4

،دځمکې جوړښت یې کمزوری اودمالګو اندازه یې  په ځانګړي ډول دهغو سیمو لپاره چې وچې    .

 پورته وي.

 اوبوکس اوکمبودخاورو ته نه رامنځته کیږي.  د ډول سیستم کې،  دیداوبه لګونې په   (5

دریښوپه شااوخوا کې دخاورې د باثباته ملدیدنې له آمله دډیرې مالګې )تراکم( راټولیدنه دریښو په  (6

 زون)ساحه( کې نه واقع کیږي.

 و دښتي سیمولپاره چې راژوندۍ اووده ورکړ شی،راپیدا شوې ده. داطریقه دهغ (7

دنباتاتوپه  (8 نو  شی  پرتله  رسه  طریقو  دنورو  لګونې  داوبو  داطریقه  چیری  که  ده  تجربوښوديل 

يش چې دغه زیاتوالی دوه    یيونوکې کیدیيحاصالتوکې دپام وړ زیاتوالی به ولیدل يش اوپه ځینو ځ

 چنده هم يش. 
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 ( Disadvantagesتاوانونه یې ) 

 طریقې لګښت ډیر وی.   ددېترزیاتې اندازی پورې  (1

 په پرلپسې ډول رسه دنباتاتو دریښواوخاورو پواسطه بند شی.   یېنلونه  ښايي (2

 دنلونودسیستم په خښوونه کې ډیر دقت ته اړتیا لیدل کیږي.  (3

 اوبه لګونې د سیستم پالن ډیزینول   یيدقطره  8.4

                                                            (Planning and Design of Sprinkler System ) 

یوځانګړی    یي دقطره   • سیستم  لګونې  کول  ډیزاین اوبه  یې  مخې  له  چې  دی  سیستم  کرنه    یيشوی  په  شو 

ښه   کې  برخه  په  اقتصاد  د  یې  کړو.دقطره  ړ و  و ااوهم  ترالسه  دپالنولو    یيمؤثریت  دسیستم  لګونې  اوبه 

 ډول ده.  دیولوکړنالره یوپه یو په النډیزایناو 

 ( Inventory of Resources and Conditionsو ښکاره کول) رشایطدرسچینواو  .1

a) ساحې نقشه   د  (Map of area:)  رسه دساحې نقشه ترتیبیږي او په یومعلوم مقیاس رسه  په ډیر دقیق ډول

د کنتور نقشه وي اویا لږترلږه ټول هغه اړونده ارتفاعات چې داوبورسولو،دپمپ دموقعیت  یيب  رسمیږي.دا

 د اوبخور يش،روښانه شوې وي. یيدساحې دبحراين لوړوايل لپاره چې ب

b)  (داوبو رسونهWater Supply  :) د دارنګه وي ترڅو نباتاتو  یيبو رسول بدباور وړرسچینې موجودویت.داو

 ته په مؤثره اواعظمي توګه دهغوی داړتیا وړاوبه ورسول يش. 

c)   رشایط اقلیمي   (Climatic Conditions:)  داوبوویجاړوونکی استعامل نباتاتوته داقلیمي پارامرتونو لکه

 تودوخه،دملردوړانګو شدت ،رطوبت اودباد رسعت پورې اړه لري. 

مخې    دسپرنکلر)باراين(  • له  یې  نباتات  چې  مخې  له  مقدار  لوړکارونکې  دورځني  سیستم 

 یږي. ډیزایناوبخورکیږي،

  ( ژوروايل رسه په یوې ورځ کې برابره ده دیو پرله پسې mm 10-2په یوې ورځ کې داوبولوړه غوښتنه د)  •

 ( رسه. liters/second/hectare 1.16-00.23د )  بهیر

d)  ( داوبه لګونې ژوروالDepth of Irrigation:)  داوبولګونې ژوروايل دموجوده رطوبت په اساس چې

 خاورواخیستې وي،محاسبه کیږي. 

e)  ( وقفه  لګونې  چې  (:Irrigation intervalداوبه  مخې  له  دکوم  دی  اوږدوالی  وخت  مجازی  دادهغې 

 کامیابه اوبه لګونه داعظمي مقدارد استعامل په دوران کې نبات ته ورکول کیږي. 

f)   داستعامل لګول (:Water application rateاندازه) داوبو  پواسطه  دسپرنکلر  مقدارچې  داوبوهغه 

جدول( کې ځینې پیشنهادونه داوبو 1.4 )   دیکیږي دخاوروپواسطه یې دجذبیدواندازه محدوده ده.په الن 

 وخاورولپاره ښودل شوې دي: بېالبېلداعظمي مقدارداستعامل اندازی د
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 خاورو،میالن اوکروندی لپاره دسپرنکلراوبه لګونې لپاره اعظمی پیشنهاد شوی مقدارونه. جدول: دمنځنېو 1.4

 دخاوروجوړښت اوپیژندنه 
میالن  (0-5%)

(cm/hr.) 

میالن  (5-8%)

(cm/hr.) 

میالن  (8-12%)

(cm/hr.) 

میالن  (12-16%)

(cm/hr.) 

 1.3 2.5 3.7 5.0 ( پورې. 2mدانه داره شګلنې خاورې ) .1

 1.0 2.0 2.5 3.7 شویوخاورودپاسه شګلن داره خاورېدتپک  .2

 1.0 1.5 2.0 2.5 (پورې روښانه شګه لرونکې نرمه خاوره.2mتر) .3

روښانه شګه لرونکې نرمه خاوره په ډیرې تپک   .4

 . دیشوی خاوری بان 
2.0 1.3 1.0 0.8 

 0.5 0.8 1.0 1.3 ( پورې خړه نرمه خاوره.2mتر ) .5

تپک   .6 دډیري  خاوره  نرمه  خاورې  خړه  شوې 

 دپاسه. 
0.8 0.6 0.4 0.3 

 0.1 0.2 0.3 0.4 ددرانده جوړښت یا نرمه خاوره. .7

 

g)  یا آبپايش  دسپرنکلر ( فاصلهSprinkler spacing ) 

نودااړینه ده چې دسپرنکلرسیستم له مخې  ،ترالسه کړو  بهیر  لپاره چې د سپرنکلرپواسطه داوبو منظم    ددې 

 يش.داډیروالی دباد درسعت په ډیروايل رسه ډیریږی. ځمکې ته ډیروالی ورکړل 

کید   -  2.4)   • د  یيجدول(  دباد  چې  درشایطو  بېالبېليش  سپرنکلردفاصلې  د  مخې  له  دیوه    ډیزاینو  لپاره 

 الرښود په توګه وکارول يش.  

 

 دسپرنکلر اعظمي فاصله:   دیو الن رشایطجدول: دبادد - 2.4

 فاصله دباد منځنۍ رسعت  ګڼه

 باد نشته 1
 دیدسپرنکلر دقطر له مخې ساحه داوبو تر پوښښ الن   65% 

 راځي.

2 0-6.5 km/hr. 60%   راځي.  دیدسپرنکلر دقطر له مخې ساحه داوبو تر پوښښ الن 

3 6.5-13 km/hr. 50%   راځي.  دیدسپرنکلر دقطر له مخې ساحه داوبو تر پوښښ الن 
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 راځي.  دیدسپرنکلر دقطر له مخې ساحه داوبو تر پوښښ الن   %30 څخه پورته .km/hr 13له  4

 

h)  (دقدرت رسچینهPower source ) 

په   بریښنا    اودساتنې  لومړين  وي.په  نه  ښوریدونکی  پمپ  چې  کله  وی  اوهوسا  ارام  ډیر  وخت  هغه  طاقت 

  یي کول ارزانه وي. دسپرنکلر سیستمونولپاره دکم وزنه ډیزيل پمپ ځ  یيپرځ  یيپمپ ځ   بریښنالګښتونو رسه د

 کول ترټولو څخه مناسب وی.    یيپرځ

 ( Sprinkler Selection and Spacing)   یېدسپرنکلر ټاکنه اوفاصيل  9.4

دیوه ځانګړي سپرنکلر لپاره اړین مقدار داوبوداستعامل داندازې پورې اوهم دسپرنکلر ددوولورو دفاصلو  

 يش چې دالندینۍ فورمول له مخې ترالسه يش:  یيپورې اړه لری.اوداکید

𝑞 =
𝑆1 𝑥𝑆𝑚𝑥 𝐼

360
,

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

 په پورته رابطه کې:

𝑞 –   دځانګړي سپرنکلر اړین مقدار دی(
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
). 

𝑆1-   داړخینونلونوپه اوږدو کې دسپرنکلر فاصله ده په(𝑚) . 

𝑆𝑚- په اوږدو کې داړخینو نلونو فاصله ده په   داسايس نل(𝑚) . 

-I   دمقدار مطلوب استعامل دی په(
𝑐𝑚

ℎ𝑟.
). 

 ( Height of Sprinkler Riser Pipesکوونکونلونولوړوالی ) پورته  سپرنکلر د د

ځ • کیږي  اوبخور  چې  دهغونباتاتودپاسه  یواځی  سپرنکلر  چې  نوپه    یي پرځ  یيڅرنګه  ترتیب    دیکیږي 

لري. اړه  پورې  لوړوايل  داعظمي  دنبات  کونکونلونولوړوالی  پورته   ددې دپورته  په  چې  لپاره 

ش نیول  مخه  څخه  ګډوډیو  له  لوړوالی) کوونکونلونوکې  اصغري  نل  کونکي  نودپورته  وی  په  cm30وی   )

  یې( وي نوقطر  cm15اوکه چیرې يی لوړوالی )  ( وي  cm2.5هغې صورت کې چې دپورته کونکې نل قطر ) 

 ( پورې ټاکل کیږي.cm2-1.8د) 

 ( Capacity of the Sprinkler Systemسپرنکلر سیستم ظرفیت )  د 10.4

 د اوبخور يش،اړه لري. یيداوبواړین ظرفیت)مقدار( دساحې داندازی پورې چې بسپرنکلر سیستم لپاره  د •

 ني فورمول له مخې دسپرنکلر سیستم ظرفیت پیداکړو: دیشو چې دالن یيکول •
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𝑄 = 2780
𝐴 𝑥𝑑

𝐹 𝑥 𝐻 𝑥𝐸
 ,

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

 په پورته رابطه کې:

𝑄 –   دپمپ دمقدار ظرفیت دی(
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
). 

𝐴- د اوبخور شی په  یيدهغې ساحې مساحت چې ب(ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑠)  . 

𝑑-   داستعاملیدونکو اوبوخالص ژوروالی(𝑐𝑚) . 

-F    .دیوه اوبخور دبشپړیدو لپاره دمجازي ورځوشمیره ده 

-H    یدونکو ساعتونو شمیره دهکارپه یوې ورځ کې دحقیقي. 

-E   اغیزمنتیا په کارېداوبو(%). 

 

 ( Solved Examplesمثالونه )   ېحل شو 

1.4 ( یې  اندازه  اوبو  داستعاملیدونکو  چې  )مقدار(  ظرفیت  اړین  لپاره  سیستم  دسپرنکلر  ده  .cm/hr 1.25مثال:   )

 ( یې  اوږدوالی  چې  نلونه  سپرنکلر  ) 186mاودوه  او  دانو  16(  په  آبپاشو (   ، لري  اړتیا  ته  )   ابپاشنو  یې  (  12mکې 

 . ( وي ، پیداکړئ 18mفاصله )  یېفاصيل اوپه هر خط کې  

 کوو:   یيپرځ یيمعادله کې ارقام ځ دیحل:په الن

𝑄 =
𝑆1 𝑥𝑆𝑚𝑥 𝐼

360
,

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

=
12 𝑥18𝑥1.25

360
= 0.75 

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑠𝑒𝑐

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟
 

 دمقدار رسه،یعني: یا آبپاشونو  دسیستم ظرفیت مساوی کیږي د ټولوسپرنکلرونو  ❖
= 0.75 𝑥 32 = 24  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠/𝑠𝑒𝑐 

 . ( هکتاره ځمکه خړوبه کړي16مثال:دیوه سپرنکلر اوبخورسیستم لپاره مقدار پیداکړئ چې دممیزو)  2.4

 mm/day 5مقدار: ډیزایندرطوبتي استعامل د

 6cmدخاورې په هراوبخورکې بدلیدونکی رطوبت: 

 کې. ( ورځنۍ وقفه )ځنډ( 12(په هریو) 10دوبه لګونې اغیزمنتیا:) 
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 ( ساعتونولپاره عميل يش.12د په یوه ورځ کې د) یيداسیستم ب

 حل:راکړل شوي دي: 

𝐴 = 16 , 𝐹 = 10  , 𝐻 = 20, 𝑑 = 6 

 دسیستم ظرفیت: 

𝑄 = 2780
𝐴 𝑥𝑑

𝐹 𝑥 𝐻 𝑥𝐸
= 2780

16 𝑥 6

10 𝑥 20 𝑥 70
= 19 

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

 :( Drip Irrigation)  اوبه لګونه  یيقطره 11.4  

داوبودقلت    یيدقطره   • چې  کې  سیمو  هغو  اوپه  ده   څخه  طریقو  وروستنیو  له  یوه  طریقه  لګونې  اوبه 

 طریقې کارول ډیرمشهوراوهم مخ پر زیاتیدودی.   ددېاودمالګي دستونزو رسه مخ وي 

 وه طریقه ده چې نباتاتو ته پکې په وار وار رسه اوبه ورکول کیږي. یيد •

  اود سطحی بهیرودکموايل لکه ژوره چاڼونه،ضایعاتاودپام وړ    دانباتاتو ته داوبودورکولوښه الرښوونه کوي •

 اوبواوخاوروڅخه پکې دډیري تبخیریدنې المل ګرځي. 

پرز  یيمیټرز اویاهم د ډر یيطریقه کې اوبه لګونه دکوچنیو قطره لرونکوپالستیکې اړخینونلونوچې د    ې دپه   •

دخاور  رسه  فاصلو  ټاکلو  په  ترڅو  کیږي  یادیږی،کارول  نومونورسه  بیخونوته  په  دنباتاتو  چې  سطحوته  و 

کیږي.دقطره   وي،ورسول  محدود    یي نژدی  لپاره  دقبلونې  دلوړمقیاس  ارزښت  دتجهیز  لګونې  اوبه 

 وی.دلګښت اسايس رقم چې مرصف یې لوړدی هغه هم اړخین نلونه دي. 

اوبه    یينباتات لکه انګور،ګني،پیاز،کیله،تنه لرونکی ګیاګانې ، دمیوه جاتوډیری ونې اوسبزیجات دقطره   •

سیستم په قبلولورسه په اوبو کې دپام وړکمښت رامنځته کیږي.نوپه    ددېورکوي.  پایلهلګونې رسه ډیره ښه  

ترتیب رسه دنباتاتو ریښو ته په سمه توګه اوبه رسول کیږي اودنباتی ونوترمنځ دساحې لندیدوته اړتیا   دی 

 نه لیدل کیږي. 

 (: Field Layout of Drip Irrigation Systemاوبه لګونې دسیستم ساحوی نقشه)  یيدقطره 

 نقشه ښودل شوې ده.   یيشکل( کې دیوه مرتلپاره دنبات دقطارد فاصلو منونه  - 10.4)  دیپه الن •
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 اوبه لګونې دسیستم ساحوي نقشه. یيدنبات دقطارد فاصلو لپاره دقطره  :شکل - 10.4

له تور پي وي يس)پويل وینيل   • نلونه معموآل  اواړخین    یي ډ( څخه جوړیږي.دقطره  یيکلوراسايس،فرعي 

ښه    دیسیستم لپاره د پي وي يس موادوته ځکه ترجیح ورکول کیږي چې دادمالګینو اوبو لګولوپه وړان

 . یياغیزه نه يش کول دیيش اوهمدارنګه کیمیاوی رسه )پارو( وربان  یي مقاومت کول

 اوبه لګونې رسه وده کوی  یيدهغونباتاتو ډولونه چې د قطره  12.4

                                                         (Types of Crop Grown with Drip Irrigation System ) 

نژ   یي قطره   • لګونې  ده.اوهمدارنګه    دی اوبه  مناسبه  لرونکوباغونولپاره  اودمیوه  دټولوقطارلرونکونباتاتو 

 دادخاوروټولوډولونو ته چې دلوړومیالنونواواراضیو لرونکې هم وي، دمنلووړده. 

کول • بانجان،مولۍ،ګل    یينباتات  بانجان،چلې،تور  رومي  لکه  نباتات  ډوله  وکړي،قطار  وده  چې  يش 

 باکو اوداسې نور. پي،لبلبو،لیړوګان،ګني،انګور،تن

)تل  پرله پسېچې اړینې    یي طریقې له مخې نه يش اوبخور کید   ددېترهغې وخته پورې شولې)وریجې(   •

 ترتله( اوبه ورته نه وي برابرې شوې.

 ( Drip Irrigation System Design)  ډیزایناوبه لګونې دسیستم  یيقطره  د  13.4

 ولو لپاره اړین دي: ډیزایناوبه لګونې دسیستم د یيالندینۍ عمومی معلومات دقطره 

اوبورسچینه چې معموآل یوه څاه یا ذخیره وی چې له ورښت وروسته د    د (:water sourceاوبورسچینه)   د (1

 پواسطه رامنځته شوی وی. سطحی بهیر

2)  ( ډول  دنیالولو  بېالبېل (:Type of cropsدنباتاتو  او بېالبېلنباتات  فاصلو  اړتیا بېالبېلو  ته  لګونې  اوبه  و 

 نقشه دنباتاتودډولونواوددوی دتخم دشیندلوپورې اړه لري.   ټولېزهسیستم  ددېلري.

 شکل کې: -10.4په

 پمپ. .1

 پورته کونکي ذخیره.  .2

 څڅیدونکي نوزلونه.  .3

 اړخین نلونه.  .4

 اړخین )راتلونکي حالت(.  .5
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بانTopographic condition)   رشایطتوپوګرافیکي   (3 حالتونو  په  دمیالن  دساحې  چې  ده    دی (:دااړینه 

 له مخې داسايس اواړخینونلونوپه اندازو اوموقعیتونو پوه شو.   ددېاو 

اندازه  Soilsخاورې)  (4 په  اودکثافت  ،جوړښت  ظرفیت،ترکیب  کچه،داوبوداخیستنې  (:دخاورودنفوذپذیرۍ 

ب مهالویش  یيیې  لګولو  په معلومولواوداوبو  په غوره کیدنې،دفاصلو  پوه شو. ترڅودتخم شیندنې دډول  د 

 ورته ترتیب شی. 

(:داقلیم ثبتول به داراوښيي چې کله اوڅنګه به اوبه لګونې ته به دکانال  Climatic recordsثبتول)   داقلیم (5

 و موسمونو کې اړتیا ولیدل يش. بېالبېلپه 

اوبه لګونې دنلونواوداړخینونلونودفشار ویشنه ، دانرژۍ داچولوداصطکاک اویا هم دمیالن  له    یيدقطره   •

 مخې کنټرولیږي. 

 یشونکواړخینونلونوڅخه دنل دټول اوږدوايل وظیفه ده. دمقدار بدلون له و •

 

 اوبه لګونې اوسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې ترمنځ پرتلنه  یيدقطره 

                                          (Compare between Drip Irrigation and Sprinkler Irrigation ) 

 سپرنکلر)باراين( لګونه اوبه لګونه  یيقطره  ګڼه

 لومړنۍ پانګې اچونې لګښت لږ دی.  لومړنۍ پانګې اچونې لګښت يې ډیر دی.  1

2 
اوبه لګونې له مخې  دنباتاتو    یيیواځی په ساحه کې دقطره  

 ریښې ملدیږي.

وي ساحه ملدوی، چې یي سپرنکلر)باراين(  اوبه لګونه یوه د

سیستم له مخې    ددېنیيس.  دییوشمیر نباتات تر پوښښ الن

 زیاته ساحه ملدیږي.

 سیستم کې شتون لری. یيڅڅیدونکي والونه په قطره  3
کې   سیستم  سپرنکلر)باراين(  په  اونوزلونه  آلې  شیندونکې 

 کارول کیږي. 

 او تبخیر په سپرنکلر)باراين( طریقه کې ډیر وي.سطحی بهیر  طریقه کې لږ وي. یيقطره  او تبخیر په  سطحی بهیر 4

 اوبه لګونه کې اغیزناکی او مؤثریت لوړ وی. یيپه قطره  5
لږ  مؤثریت  او  اغېز  یې  کې  لګونه  اوبه  سپرنکلر)باراين(  په 

 وي.

6 
دحرشاتو  یيقطره   لګونه  مخنیوی   اوبه  څخه  خپریدو  له 

 کوي. 

څخه  خپریدو  دحرشاتوله  لګونه  اوبه  سپرنکلر)باراين( 

 مخنیوی نه کوي.
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 ( Important Points)  نکتېمهمې 

کارول  • مستقیآم  اوبه  داوبولګولولپاره  چې  ده  طرحه  کوچنۍ  لګولویوه  داوبو  داوبولګولوطرحه  دبانډاهارا 

 کیږي. 

 ډول دي:  دیدبانډاهارا داوبو لګولو مهمې ترکیبي برخې په الن •

 بانډاهارا. ▪

 چاڼوونکې جالۍ اوخروجې معب. ▪

 دسیالب اړخونه. ▪

 

 کې چې دخاوروپواسطه محکمه شوې وي،جوړیږي.  یي یوه داسې مناسب ځداوبوچاڼوونکې ذخیره په   •

 : یېدسپرنکلر ټاکنه اوفاصلې   •

𝑞 =
𝑆1 𝑥𝑆𝑚𝑥 𝐼

360
,

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

 ني فورمول له مخې دسپرنکلر سیستم ظرفیت پیداکړو: دیشو چې دالن یيکول •

𝑄 = 2780
𝐴 𝑥𝑑

𝐹 𝑥 𝐻 𝑥𝐸
 ,

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠

𝑠𝑒𝑐
 

 ( Practice Questionsپوښتنې )  ازمايښتي

 . دټاکلو لپاره کومې غوښتنې په پام کې نیول کیږي روښانه يې کړئ یيدباندهارادځ .1

 . دباندهارا دشیام استعامل اوبرخې يې روښانه کړئ .2

 . دباندهارا ډولونه واضح کړئ .3

 . توپیرلريروښانه کړئ چې چاڼوونکې ذخیرې داوبولګولوله ذخیرورسه څومره  .4

برخې   .5 اونورې  ساحه،داوبولګولوکانال  ابریزه  کې  په  چې  کړئ  رسم  دارنګه  داوبولګولوشیام  دباندهارا 

 . ښودل شوې وي

 . روښانه کړئ رشایطډول پرچاوو دموقعیت لپاره مناسب   ددېاوهم .څه شی ده پرچاوهدکوالپورډوله  .6

 . ( جوړول روښانه کړئK.T.weirپه رسمولو رسه دکي ټي پرچاوې)  .7

 . دټاکلولپاره اړتیاوی کومې دي یيدیوې چاڼوونکې ذخیرې دځ .8

 . دچاڼوونکې ذخیرې اړتیا اواهمیت روښانه کړئ .9

 . دکوخچا بانداهارا اوپوکا بانداهارا توپیرپه څه کې دی .10

 . دټاکلواړتیاوی کومې دي یيدچاڼوونکې ذخیرې لپاره دځ .11

 . دچاڼوونکې ذخیرې یو روښانه سکیچ رسم کړئ .12

 .خه موموخه څه دهدلوړې اوبه لګونې څ .13
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 . څه توپیرلری رسهدسطحې اوبه لګونه دلوړي اوبه لګونې   .14

 . شمیر کړئ رشایطدسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې دقبلیدولپاره مناسب  .15

 . دسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې لپاره لومړنۍ اړتیاوی کومې دي .16

 . دسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې بنسټیزې برخې په لنډ ډول روښانه کړئ .17

 . رنکلر)باراين( اوبه لګونې ګټې اوزیانونه مناقشه کړئدسپ .18

 . اوبه لګونې برخې روښانه کړئ یيدیوي شیام په مرسته د قطره   .19

 . اوبه لګولودسیستم ګټې دنورواوبولګولوطریقو په پرتله روښانه کړئ یيدقطره  .20

په   .21 ورڅخه  مؤثریت  ترڅوښه  پاملرنه  څخه  سیستم  له  لګونې  اوبه  روښانه  دسپرنکلر)باراين(  رايش  الس 

 . کړئ

 . اوبه لګونې سیستم روښانه کړئ یي په یوه سکیچ رسه دقطره   .22

 . اوبه لګولودسیستم اسايس برخې روښانه اودهرې یوې وظیفه واضح کړئ یيدقطره  .23

 . اوبه لګولودسیستم ګټې روښانه کړئ یيدقطره  .24

 . اړین معلومات ورکړئ ټولېزهلپاره  ډیزاین اوبه لګولودسیستم د  یيدقطره  .25

اوبه لګولودسیستم ساحوی نقشه دارنګه رسم کړئ چې په یوه مرتکې يې دنباتاتوترمنځ فاصيل   یي قطره  د .26

 . ښودل شوې وي

 .ولیکئ یېڅلور ګټې   .دسپرنکلر)باراين( اوبه لګونې طریقه څه ده .27

 اوبه لګولوپه اړوند الندینۍ اصطالحات روښانه کړئ:  یيدقطره  .28

i.  .)ارتفاعي فشار)رسکوب 

ii.  نلونه. اسايس 

iii. .اړخین نلونه 

iv.  نوزلونه.   یيقطره 

 . دلوړي اوبه لګونې دشیام یو مروج سکیچ رسم کړئ .29

 . اوبه لګونې اسايس برخې واضح اودهرې برخې وظیفه روښانه کړئ یيدقطره  .30

 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

 2014ژمی  

ې مهمې برخې په کې ښودل بېالبېل دبانډاهارا داوبو لګولودپالن جوړونې لپاره شيام دارنګه رسم کړئ چې  .1

 . شوې وي

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل (4 .2.1) د جواب:

 . دبانډاهارا داوبو لګولو دشيام ګټې اوزیانونه ولیکئ .2

 رجوع و يش. ې دبرخو ته  فصل  (and  4.1. 4 5.1.4) د جواب:
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 . اوبخورترمنځ توپیر وکړئ اوبارانېدکانال داوبخور  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (4 .4) د جواب:

 2009اوړی 

 . ذخیرې اړتیا روښانه کړئ تصفیه کونکيپه مهاراشرتا کې داوبو  .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4 .2.2) د جواب:

 . جوړونکې برخې روښانه کړئ یېبانډاهارا تعریف اوهم   .2

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل (and  1. 4 2.1.4) د جواب:

 2009ژمی  

 . د ټاکلو لپاره په پام کې نیول کیږي روښانه کړئ یيهغه پاملرنې چې دبانډارا دځ .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4 .1.1) د جواب:

 . کومي پرچاوې ته ویل کیږي ،بشپړ سکیچ یې رسم کړئ پرچاوهکوالپور ډوله  .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (4 .8.1) د جواب:

 . دلوړ اوبخوردشيام جوړونکې برخې روښانه کړئ .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (4 .3) د جواب:

 2010اوړی 

 . ګټې اوزیانونه څه دی   دبانډاهارا داوبو لګولو دشيام .1

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل( 4 .1 .4او 5.1.4)  ) دجواب:

کونکيداوبو  .2 ده  تصفیه  ده    .ذخیره څه شی  یې څه  داوبو   .اړتیا  پاملرنې چې  مهمې  کونکي اوهغه    تصفیه 

 . په ټاکلو کې په پام کې نیول کیږي کومې دي یيذخیرې دځ

 رجوع و يش.  ېد برخو ته   فصل(  4 .2 ,2.2.4 او 1.2.4)  ) دجواب:

 2010ژمی  

 . تعریف اوهم یې اړتیا او ارزښت روښانه کړئ  ذخیره تصفیه کونکي داوبو  .1

 .رجوع و يش ېد برخو ته  فصل ( 4 .2  او 5.1.4 ) دجواب:

 . ګټې اوزیانونه روښانه کړئ  دبانډاهارا داوبو لګولو .2

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل(  4 .1 .4 او 5.1.4) ) د جواب:

 2011اوړی 

 . ده او ګټې يې کومې ديدبانډاهارا اوبه لګونه څه  .1

 رجوع و يش.  ېد برخو ته  فصل( 4 .1 او  4.1.4)) دجواب:
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 .دی اغیزه کوي  کوم  دی په ټاکلو بان  یي ذخیرې دځ تصفیه کونکيهغه فکټورونه چې داوبو  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (1.2.4) د جواب:

 

 2011ژمی  

 . داوبو غورځیدنه روښانه کړئدشکل له مخې دباراين اوبخورګټې ، زیانونه اوهم یې   .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته   فصل (5.4 (3)) د جواب:

 . ( دشکل له مخې روښانه کړئK.T.wier)  پرچاوهدکوالپور ډوله  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (8.1.4) د جواب:

 2012اوړی 

 . ګټې اوزیانونه روښانه کړئ  دبانډاهارا داوبو لګولو .1

 رجوع و يش. ې دبرخو ته  فصل  (and 4. 1. 4 5.1.4) د جواب:

 .اغیزه کوي  کوم دي  دی په ټاکلو بان  یي ذخیرې دځ تصفیه کونکيهغه فکټورونه چې داوبو  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (1.2.4) د جواب:

 . دلوړ اوبه لګونه څه شی ده، جوړونکې برخې یې  روښانه کړئ .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (4 .3) د جواب:

 2013اوړی 

 . دشکل له مخې دباراين اوبخورګټې ، زیانونه اوهم یې داوبو غورځیدنه روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (4 .8) د جواب:

په کې    دی و مهمو برخودنبېالبېل دبانډاهارا داوبو لګولودپالن جوړونې لپاره شيام دارنګه رسم کړئ چې د   .2

 . ښودل شوي وي

 رجوع و يش.   دیشکل ته  (4 .2) د جواب:

 2013ژمی  

  نکتې دبانډاهارا داوبو لګولو شيام دارنګه رسم کړئ چې پکې څلور برخې ښودل شوي وي.هغه مهمې   .1

 . په ټاکلو کې په پام کې نیول کیږي ولیکئ یيچې دبانډاهارا دځ

 رجوع و يش.  دیبرخو ته  فصل (4 .1.1 ,2.1.4) د جواب:

 . اغیزه کوي  کوم دي دی په ټاکلو بان یي ذخیرې دځ تصفیه کونکيچې داوبو  عواملهغه  .2

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (1.2.4) د جواب:
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 2013ژمی  

 . هغه څلور اسايس اړتیاوې چې د بانډاهارا دجوړولو لپاره په پام کې نیول کیږي روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.  دیبرخو ته  فصل (4 .1.1) د جواب:

ای  دڅڅیدونکي .2 قطره  هم    یا  او  روښانه  ترکیبي    یېاوبخوراهمیت  کې  په  چې  کړئ  رسم  شيام  دارنکه 

 . برخې ښودل شوې وي

 رجوع و يش.  دیبرخو ته  فصل (4 .1.6) د جواب:

وړ   .3 داړتیا  دنبات  پکې  چې  کړئ  روښانه  دارنګه  اوبخورسیستم  باراين  د  مخې  له  دشکل 

 . اوبه،خاوره،توپوګرايف،ساتنه اوڅارنه او عملیه ذکر شوې وي

. رجوع و يش ېد برخې ته   فصل (5.4 (3)) د جواب:
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   کړنې 
 

فصل پنځم   

          داوبه ګرځونې رسبندونه

   (Diversion Head Works ) 

 براليس يش چې: ې دتر لوستلو وروسته به شاګردان په  فصل ددې

 . ید اندازه ګیري اوددوي داجزاوو دنداوبه ګرځونې رسبندونو  ډولونه،،   جوړونکې برخېدپرچاوو  •

 دپرچاوې او بیریج ترمنځ توپیر.  ،دیدبیریجونو برخې ، دن •

 اوجوړونکی برخې    پالن -کړنېاوبه ګرځونې رسبندونو  د 1.5

                                               (Diversion Head Works-Layout & Component Parts ) 

دسیند اوبه دکانال لورې ته ګرځول کیږي    یېهغه کړنې چې دکانال دپیل په برخه کې تررسه کیږي او له مخې   •

دکانال لورې ته داسې اوبه چې هم په لرلو رسه    داوبو لګولو دچاروځان ښه باوري کړو چې    دی.همدارنګه په  

کړنې ویل    داوبوګرځونې درسبندونوته  چارو پرله پسې اوهم دخاوروله ذراتوڅخه پاکې وي ورسول يش،نودغو 

 کیږي. 

 شکل(:  -1.5)برخوڅخه جوړیږي الندېنېوداوبه ګرځونې رسبندونه د 

 یا بیریج.  پرچاوه (1

 ویشونکی دیوال.  (2

 دکبانوزینه. (3

 کوونکی)والړ( ډنډ. داوبودمه  (4

 )دروازې(.سلیوزونهوینځونکي  (5

 درسوباتودمخنیوی آالت )درسوباتوویستونکي،درسوباتولیري کونکي اوداسی نور(.  (6

 نکي. درسکوب تنظیمو دکانال  (7

 سیاليب دروازې.  اوساحلیدڅنډې)ژۍ( سیاليب دروازې  (8



   

 
 

266 

(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 

 شکل: دانحرايف فشار کړنه. - 1.5

 (:Functions of Diversions Head Work)  داوبدګرځونې درسبندونو چارې

رسبند   .1 ګرځونې  دیوه  داوبه  چې  دی  ترڅودسیندپه یوساختامن  جوړیږي  کې  مقطع  عريض  په  سیند 

 ( کې داوبوسطحه پورته اوکانال ته اوبه ورسمي کړي. upstreamپورتنۍ برخه ) 

 چې دکال په اوږدو کې داوبو کايف اندازه پکي شتون ولری، جوړیږي.  دی داساختامن په هغه سیند بان .2

3.  ( برخه  بیا  ( کې  upstreamکه چیرې دسیند په پورتنۍ  نودا ساختامن  داوبودجمع کولوڅخه موخه وي 

دذخیروي پرچاوې په نامه یادیږی،اوکه چیرې دا دبند په الندینۍ برخه کې دبند دکانال په لورې کې د  

 ( برخې  ) upstreamپورتنۍ  پرچاوې  کونکې  دپورته  نودابیا  وی  موخه  اوبودورګرځولوپه   )pick-up 

weir .په نوم یادیږی ) 

 ( Functions of Component Parts)  ېد خو دندجوړونکوبر 1.1.5

 یا بیریج )انیکیوټ(:  پرچاوه .1

کې داوبوسطحه    پایله دسیند په عريض برخه کې اوبولپاره داسې یوخنډ رامنځته کوي چې په    پرچاوه •

 پورته کیږي اواوبه دکانال لورې ته ورګرځي. 

بان  بهیر  دادسیندد • لورې  داوبوکنټرولونکې    عموديپه    دیپه  یوه  کیږي.بیریج  رامنځته  رسه  زاویې 

 دروازه ده.  یي پرچاوه

 کنټرول ډیریږی.  دیدبیریج په رامنځته کیدو رسه درسوباتو کچه راکمیږی اوپه اوبوبان •

  

 شکل کې: -1.5په

 څنډې جوړښت. .1

 الندینې ښودونکي جوړښت .  .2

 دتنظیمونکي محور. .3

 دبیریج محور.  .4

 دپرچاوي دوايي پایه.  .5

 ویشونکي دیوال.  .6

 الندينې دروازې.  .7

 دالندینې مجرا ښودونکې جوړښت.  .8
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   کړنې 

 

 شکل(: -2.5 ) دیوال ویشونکي .2

 

 دیوال.  ویشونکيشکل:  - 2.5

داوبووتوونکو    الندېنېود   پرچاوهویشونکی دیوال چې دپرچاوې دمحور په ښۍ زاویي رسه جوړیږي ترڅو •

پشتوڅخه جوړیږي.کله چې  sluicesمجراګانو)  لرونکوډبرواویا هم دخاوروله  ( څخه جالکړي.دادمساله 

لرونکوډبرواویا هم دکانکریټو پواسطه ساتل)اسرت( داله پشتوڅخه رغول کیږي نو دټولولوریوڅخه دمساله  

 ( په نوم هم یادیږي.  Groyneکیږي،چې د) 

دتنظیمونکو   • برخې  دپورتنۍ  دی،دکانال  دیوال  یوویشونکی  اواوبودوتوونکودروازوترمنځ  دادپرچاوې 

ترڅوداوبود کیږي  ورغځول  لږپورته  څخه  لورې  دالندینې  راکم   وتوونکيلوروته  میالن)ځوړ(  دروازې 

اویا هم دکانکریټو ک لرونکوډبرو  یوساختامن دی چې پورتنۍ څخه جوړ ړي.په عادي ډول رسه دادمساله 

 ( پورې وي. 3m-1.5یې د )  ضعر

 ډول دي:  دی په الن دیدویشونکي دیوال اسايس دن 

  دی بیل کړي کوم چې له یوې ځانګړې پرچاوې څخه الن  بهیر  ترڅوله وینځونکې پرچاوې څخه داوبو   .1

 وي. 

 درسوباتوله ذخیرې څخه  داوبو ویستونکې اووینځونکې برخې رسه بیيل کړی.  .2

 دعريض مقطعو له شکل نیونې اوویجاړونې څخه مخنیوی کوي.    .3

تنظیمونک  .4 ته د  اودکانال مخې  پیاوړې  برخه  په    رسکوب   يدسیند اسايس  به  ک  پایلهرامنځته کوي چې  ې 

 ذخیره کې د هغو راټول شویو رسوبې موادو مخه کوم چې کانال ته ننوځي، نیول شوې وي. 

 

  

 شکل کې:  - 2.5په

 کانکرېټي پوښښ. .1

 ډبرینه برخه)بدنه( .  .2

 سمنټي کانکريټ.  .3
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   کړنې 

 :شکل(  -3.5) زینه دتګ راتګ دکبانو  .3

 

 دکبانو زینه.شکل:  - 3.5

دسیند په    پرچاوهدکبانوزینه یوجوړښت دی چې په مجرا کې دکبانو دتګ راتګ لپاره جوړیږي.کله چې   •

برخه کې جوړیږي   لپاره خنډ جوړوي.    نو،  عريض  له    ددېدا دکبانودتګ راتګ  حالت    ېد لپاره چې 

 څخه مخنيوي شوې وي اوکبان ژوندي پاتې شوې وي نودکبانو زینه په پام کې نیول کیږي.

دکبانوزینه له یو شمیر خنډ )مانع( لرونکودیوالونوڅخه دویشونکودیوالونورسه جوخته دوینځونکو دروازو   •

 جوړیږي.   دی رسه نژ 

نت کې  دماهرینو اووړکسانوڅخه نظر  ددکبانودروزين په دیپارمتیيولوپه وخت کې بډیزایندکبانو دزینې د •

واخیستل شی.په هر صورت بنسټیزې اړتیاوې یې یوشان دي . دبیلګې په توګه داوبوهغه رسعت چې له  

ب تیریږي  زینوڅخه  په  یيدغو  دیوالونه  ویشونکي  کې  ټوله  کړي.په  تباه  کبان  چې  وی  نه  ډیر  دومره  د 

 کې ښودل شوي دي.  ( شکل 3.5ځانګړي ډول رسه پرانستل کیږي،کوم چې په ) 

 دوالړډنډ تنظیمونکي طریقه  .4

کیږي. • رامنځته  ډنډ  والړ  ته  مخې  تنظیمونکي  فشار)رسکوب(  داوبوویستونکې    دی اناووربدارتفاعي 

اوبه   ته  تنظیمونکو  دکانال  ترڅو  کیږي  پاتې  تړلې  پورې  ترهغې  له مخې    ددېوکړي چې    بهیر  دروازې 

 و اوبوپواسطه کانال تغذیه کیږي. کښیني اودپاک دیداوبورسعت کمیږي ،رسوبات الن

دکانال دارتفاعي فشار دتنظیمونکودروازودبندیدو له مخې لومړی کښیناستل شوی رسوبات راپورته کیږي  •

اوبیا داوبووینځونکې دروازی خالصیږی.وروسته داوبودویستونکو دروازو پواسطه درسوباتووینځنه تررسه  

   اوبیا بیرته دا دروازې تړل کیږي او خالصیږی.

 : شکل(  -  4.5)  تنظیمونکي  اسايس دکانال  .5

  ویشونکي کله چې کانالونه منشعب وي اوبیا له ذخیرې څخه اوبه رااخيل اویا هم اسايس کانالونه په یو   •

سیستم کې وي نودارتفاعي فشار تنظیمونکي ورته دکانال په پیل )منبع( کې په پام کې نیول کیږي ترڅو  

ورواړوي،بلکې   منشعبوکانالونوته  هم  اویا  کانال  اسايس  څخه  ذخیرې  له  یواځې  نه  مقدار  داوبواړین 

هغه وخت کې داوبو  داوبومقدار کنرتول،تنظیم او اندازه کړي،هغه رسوبات چې کانال ته ورننوځي ،اوپه  

 شکل کې:  -  3.5په

 بفل وال. .1

 ویشونکي دیوال .  .2

 کلکه پرچاوه. .3

 اړخینه دروازه. .4

 دالندینې مجرا دیوال.  .5

 دپورتنې مجرا دیوال.  .6
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   کړنې 

اویا هم دالن نه وي  اړتیا  په کوم کې چې  لیدل کیږي،اسانتیاوې  دیودرول  اړتیا  ته  بیا جوړونې  برخې   نۍ 

 رامنځته کړي.

دا   • کیږي  نیول  کې  پام  په  کې  )منبع(  پیل  په  دکانال  تنظیمونکي  فشار  دارتفاعي  دکانال  چې  څرنګه 

 موخو لپاره کارول کیږي:  دېنېو الندارتفاعي فشارددروازوپه نوم رسه هم یادي اود 

 داوبوهغه مقدار چې کانال ته ورداخلیږي،تنظیموي.  (1

 کانال ته د ورننوتونکورسوباتو کنرتولول. (2

 کانال ته دسیند دسیالب له ورننوتلو څخه ساتنه کوی.  (3

 

 تنظیمونکي. )رسکوب(شکل: دارتفاعي فشار - 4.5

کله   • ترتیبیږي،مګرکله  زاویه  عمودی  یوې  په  رسه  دپرچاوې  رسه  صورت  عمومی  په  داوبوتنظیمونکي 

)   یي کید ( درجې هم ترتیب يش.داوبودتنظیمونکي څوکه  0110يش چې داوبودښویه تیریدلوپه موخه په 

 درسوباتوله سطحې رسه برابره وی. 

 ویستونکې  )ګل شویه( درسوباتو .6

رسوبات ورننويت    یيدرسوباتوویستونکي یوه آله ده دکومي له مخې چې کانال ته داوبودورننوتلورسه یوځ •

 اوبايس.داداوبوتنظیمونکو مخې ته دکانال په تل)اساس( کې جوړیږي.  را وی،

په   • مواد  کار کوي دادی چې رسويب  آله  کوم کې چې درسوباتودکنټرولولو  په  پرنسیپ  مجرا کې  بنسټیز 

يش.درسوباتواندازه دمجرا داوبوپه ښکتنۍ برخه کې   یيدبهیدنې په وخت کې په ځوړند حالت رسه وساتل

اندازه ډیره وي.په   په  برخې  ب  دیدپورتنۍ  آله  شوې وي ترڅوداوبوپورتنۍ   ډیزایند دارنګه  یي توګه دغه 

نۍ برخه کې شتون لري دکانال  کړي.په کانال کې هغه اوبه چې دمجرا په پورت یينۍ طبقې رسه یوځدیناوال 

نۍ برخه کې وي دزیاتورسوباتودلرلوله مخې یې دحرکت  دیپه لورې حرکت اوهغه اوبه چې دمجرا په الن

 مخه نیول کیږي.  

 شکل کې:  -  4.5په

 دپورته کولو لپاره راډ.  .1

 دروازه . .2

 رسک. .3

 يب مسايل ډبرې.  .4
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   کړنې 

 

 درسوباتو ویستونکې. شکل:  - 5.5

راښیئ 5.5 یوویستونکې  درسوباتو  نومي    -شکل  خانکې  په  دهند  ویستونکي  کارول    پرچاوه داډول  هم  کې 

په    یيتونلونوڅخه کوم چې دفرش په قیر کې ځ  الندېنېوشوې دي.داډول درسوباتوویستونکې له یو شمیر

وي،یوځ  یيځ دی  یي شوې  پورتنۍ  .شوی  چت  کانکریټي  داوسپنیز  له  دتونل  فشار  دارتفاعي  سطحه 

برابره ساتل کیږي. په    بېالبېلسطحې رسه  تونل چې  بېالبېلتونلونه  اوږدوالو رسه جوړیږي،هغه  داسايس  و 

ـرض رسه یې اوږدوالی یوشان وي    دیرسه نږ   تنظیمونکي واقع وي نودارتفاعی فشار دتنظیمونکي دعــــــ

ښودل کیږي،کمیږي.دغه ترتیبونه په مجراکې  اودپرله پسې تونلونواوږدوالی لکه څنګه چې په شکل کې  

طبقوبان  روښانه  دوو  په  فشار    دیاوبه  دارتفاعي  دپاسه(  دچت  تونل  ویيش.پورتنۍطبقه)دالندینۍ 

( پورې ساتل کیږي.دغه تونلونه  %10تنطیمونکې ته ورداخلیږی.ددغو تونلونو مقدار دکانال دټول مقدارد) 

ســـــــــ   ډیزایندارنګه   کوچنۍ  چې  وی  ) شوی  د  کې  په  شوې  3m/sec-2ـرعت  ساتل  پورې   )

د  پوهیدلورسه  په  رسعت  کول  الندېنېووي.داوبودمقداراودوینځونکي  الره  اړینه  په    یيتونلونولپاره  شوچې 

 الس راوړو.  

 وینځونکې لښتې:  .7

  دی ویستونکي لښتې دپرچاوې په اړخ کې چې داسايس کانال دارتفاعي فشار تنظیمونکي رسه نږ   یي  پرچاوه

کیږي.الن  نیول  کې  پام  ) دیوي،په  اوتقریبآ  کې  ژوربیخ  ترټولو  دپاسه  دسیند  څه  لږ  لښتی  (  m 1.8-0.9نی 

لښتې    شوي رسوبات اوخاورې له وینځونکي  یيله ارتفاعی فشار تنظیمونکي څخه ساتل کیږي.یوځ  دیالن

 څخه تیریږي.  

 دژۍ)څنډې( بانډونه: .8

( څخه پورته دبدنې په ټول اوږدوايل  upstreamدي چې دپرچاوې له پورتنۍ برخې )   پشتۍداخاورینې   •

اوکول کیږي  نیول  کې  پام  په  وي    یيکې  شوط  کې جمع  په ذخیره  پواسطه  دپرچاوې  چې  اوبه  هغه  يش 

 وسايت اوداد مساله لرونکو تیږو پواسطه پوښل کیږي. 

 شکل کې:  - 5.5په

 دارتفاعي فشار تنظیمونکي.  .1

 خالصونکي . .2

 فیل پايي.  .3

 دتختي څنډه.  .4

 الندینې تونل.  .5

 کانکريټې فرش.  .6
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   کړنې 

 

 درسوباتو ویستونکې  .9

کې    د • کانال  په  چې  رسوبات  هغه  اوبوڅخه  له  دکانال  چې  کومې  دي  آلې  هغه  رسوباتوویستونکي 

 ورې ښکته په تل کې ناست وي  داوبودحرکت په وخت کې دهغه له پیل څخه تر وروستنۍ برخې پ

،راویستل کیږي.اودغه کړنې دکانال په تل کې اودارتفاعي فشارله تنظیمونکي څخه په یوې کمې فاصيل   

 تررسه کیږي. 

)پر  -  6.5 • دیافراګم  راښیي.دادافقي  یوویستونکي  درسوباتو  تل  دیشکل  له  دکانال  پورته  لږ  چې  څخه   )

توګه    دیڅخه دکانال تل لږ ښکته وي چې په    دیشوی ده،ترکیب شوې ده.له دغې پر  یيپرځ  یيڅخه ځ

تونلونولوړوالی   پرددېدهغې رسويب  )   دی افراګم  د  تقریبآ  په  0.8m-0.5څخه  پورې ښکته وی.چې    ې د ( 

له طبقي څخه چې    سطحېني  دیدالن  سطحهترتیب رسه دغه دیافراګم )پرده( په مجرا کې داوبو پورتنۍ  

له مخې په تونل کـــــــې داوبوپه    ډیزاینوباتو درلودونکې وی،جال کوي. دیوه ځانـــــــګړي  ددراندورس

لپاره چې په تونل کې داوبوله ودریدو    ددېننوتونکي برخه کې دویشنې اندازه راکمیږي.په هر ترتیب رسه 

یر اوعرضی  په تونل کې داوبورسعت ډ دی( پواسطه stream-lined vanesڅخه مخیوی شوی وي، نود ) 

راکمه کړل شی. تیښته کونکی کانال یوژورمیالن راکوي چې له مخې يی خواره واره درسوبی    دیمقطع  

 موادومقدار بیرته سیند ته ورځي. 

 شکل( کې ښودل شویده.  - 6.5یوه ځانګړې رسوبی ویستونکې آله په )  •

 

 درسوباتو ویستونکې. شکل:  - 6.5 

 شکل کې:  - 6.5په

 پرده. .1

 دکانال تل . .2
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 اوبه تیرونکې )پرچاوې(  2.5

(کې داوبو  upstreamیوه غیر قابل نفوذه بند دی چې دسیند په عريض مقطع کې دمجراپه پورتنۍ برخه )   پرچاوه

( څخه اوبه دکانال په لوربرابرې  upstreamدسطحې دپورته کولوپه موخه جوړیږي ترڅو دمجرا له پورتنۍ برخې) 

 ( لیول  له  سیالب   داعظمي  برخه  پورتنۍ  اوبه  H.F.Lکړي.دپرچاوې  ترڅواضايف  کیږي  ساتل  ښکته  څخه   )

سطحې   ډکې  د  کې  ذخیره  په  برخه  پورتنۍ  دپرچاوې  کې  ځینوحاالتو  يش.په  تیرې  رسڅخه  له  دپرچاوې 

چیرې  F.S.Lدلیول)  کیږي.که  ساتل  دلږواوبودساتلو   پرچاوه (پورې  لپاره  وخت  کم  دیوه  کارول  همدارنګه  لپاره 

اوبند ترمنځ یواځینې توپیر داوبو دساتلوپه په   یادیږي. دذخیروی پرچاوې  نوم  کیږي چې د ذخیروي پرچاوې په 

 مهال په لوړوايل کې دی.بند دپرچاوې په نسبت اوبه دډیروخت لپاره ذخیره کوی. 

a) :برخه کې داوبودسطحې پورته کیدل دي.اود  ددې  دپرچاوې بدنه د په کايف  یيابموخه دمجراپه پورتنۍ 

  دی ( په وړانuplift pressureداوبودفشار)   دیاندازې رسه محکمه وي ترڅوداوبو دفشار اودتهداب الن

 يش.   یيمقاومت وکړ 

b) :آپرون برخې  وړاندپورتنۍ  په  دڅپو  اوبو  دسیاليب  بدنه  څخه سايت.اوب  دیدادبنداصيل  په  یيدتوږنې  د 

په   دی ه داوبوفشار اوهمدارنګه له تهداب څخه النکافی اندازې رسه دومره محکمه وي چې له ښکته خوان

 خاوروکې داوبوڅڅیدلو څخه مخه ونیيس.  

c) دیدادپرچاوې د تهداب الندیوال:  دیدپورتنۍ برخې دپر   (داوبودفشارuplift pressure  کمولولپاره )

 وال اوږدوالی دتهداب دخاورودحالت پورې اړه لري. ددې  دی په پام کې نیول کیږي.دپر

 

 شکل: دپرچاوې عرضی مقطع.  - 7.5

d) :آپرون برخې  رالویږي،نوداداوبو    دالندینۍ  څخه  ځای  دلوړ  اوبه  چې  ساتې.کله  تل  الندینی  دادسیند 

توږل،راکموي.  تل  آمله دسیند دالندینې  له  انرژی  داوبودرالویدودلوړوايل   دیپر  ددېدحرکې    اوږدوالی 

 دتهداب دخاورودډول ،په سیند کې داوبودمقداراونورو پورې اړه لري.  ،

e) :دیوال دپردی  برخې  تهدادالندینۍ  النداد  فشار)   دی ب  له  دمجرا  uplift pressureداوبو  څخه   )

 ( فرش سايت. downstreamالندینۍ برخې ) 

 شکل کې: -7.5په

 دپرچاوي څوکه. .1

 کړکئ . .2

 دپرچاوي بدنه.  .3

 يب مسايل ډبرې.  .4

 ساتونکي بالکونه.  .5
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

f) :دڅوکې) څوکه برخه  پورتنۍ  اودابcrestدپرچاوې  یادیږی.  نوم  په  محکمه  یي(  رسه  اندازې  کايف  دپه 

 يش.  یيله ځانه مقاومت وکړ  دیاوپیاوړې وي ترڅودسیالب په وخت کې داوبودفشار په وړان

g) : نیول کیږي چې دسیند په پورتنۍ برخه کې داوبو    ددې  دیدادپرچاوې په رسبانکړکۍ لپاره په پام کې 

خالصه   کې  په وخت  دادسیالب  کړي.  لوروربرابرې  په  دکانال  موخه  په  داوبولګولو  اواوبه  پورته  سطحه 

 ساتل کیږي. 

 داوبوتیرونکو )پرچاوو( ډولونه  1.2.5

 وویشل يش:  دیدریو کالسونو)ډلبندیو( بان دیيش چې پرچاوې په الن  یي کید

 له عمودی غورځیدنې رسه.  پرچاوهمساله لرونکی ډبرینه  .1

 له ډبروڅخه ډکې پرچاوې دمیالن لرونکي آپرون رسه.  .2

 کانکریټي پرچاوې دالندینۍ برخې میالن رسه.  .3

1.2.5  (a:دپرچاوو طبقه بندي ) 

 پرچاوه وزين  (1

 ویشل کیږي:  دیفرعي ډولونوبان دیدډول پورې اړه لري.وزين پرچاوې په الن ډیزایندادموادواود

i.  پرچاوهدعمودي غورځیدنې . 

ii.  پرچاوهمیالن لرونکې . 

a)  .له ډبروڅخه ډکې پرچاوې 

b)  .کانکریټي پرچاوې 

 . پرچاوهغیر وزين  (2

 ډول رسه طبقه بندي شوې دي:  دی پرچاوې په الن

a)  .دوظیفي دکارونې له مخې 

 ذخیروی پرچاوې.  (1

 اوچتونکې پرچاوې.  (2

 انحرايف پرچاوې.  (3

 پرچاوې.  احتیاطي (4

b)  دکنټرولولو له مخې.  بهیر  داوبودسطحې 

c) له مخې.  ډیزاین دفرش د 

d)  .ساختامين موادو له مخې 
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 : شکل(  -8.5 دعمودی غورځیدنې رسه )   پرچاوهمساله لرونکی ډبرینه  .1

 
 دعمودي غورځیدنې رسه.  پرچاوهشکل: مساله لرونکې ډبرینه  - 8.5

یا پرته له دروازې    یيوال ددروازی رسه یوځددېوال یا دڅوکې  ددېدیوه عمودي غورځیدنې    پرچاوهداډول   •

کې غیر    یي ندینۍ برخې په پال و ادیوه افقي غیر قابل نفوذه فرش څخه جوړه شوې ده.دمجرا دپورتنۍ برخې  

 ې )ستنې( په پام کې نیول کیږي. یي قابل نفوذه فرش اوکټ آف پ

  یې ه لپاره په پام کې نیول کیږي چې له وینځنې څخ  ددې آپرون هم ورته په پورتنۍ اوهم ښکتنې برخه کې   •

 مخه ونیيس. 

ورته    یيیوڅوطبقه   • فرش  نفوذه  قابل  الن  ددېغیر  تهداب  د  چې  کیږي  نیول  کې  پام  په  هم    دی لپاره 

 ( آرامه کړی. uplift pressureداوبودفشار) 

 موخه/حالت : 

په ډنډ کې داوبواعظمی سطحه رامنځته کوي چې داد پرچاوې په رس دکړکۍ    پرچاوهمساله لرونکې ډبرینه   •

په شتون کې رامنځته کیږي.داوبودعمودي غورځیدنې رسه پرچاوې دتهداب دهر ډول حالت لپاره مناسبې  

 وی. 

 شکل(:  -9.5 له ډبروڅخه ډکې پرچاوې میالن لرونکې آپرونونو رسه)  .2

 

 پرچاوې  میالن لرونکې آپرون رسه. شکل: له ډبروڅخه ډکې  - 9.5

یا   • دیوال  لرونکي  بدنه  یوه  له  پرچاوې  برخه    یي  پرچاوهداډول  پورتنۍ  په  رسه  ډول  په  بندان  دیخ  دیوال 

 (upstream ( اوهم په الندینۍ برخه )downstream .کې له وچو ډبرو څخه هموار وی،جوړ شوی دی ) 

اودنرموتهد  پرچاوهداډول   • اړتیا لري  ته  لپاره مناسبي دی،چیرته چې په الن ډیرو ډبرو  ني برخې کې  دیابونو 

 دسیند د تل اودپرچاوې دڅوکې ترمنځ توپیر له دریومرتو څخه ډیر نه وي. 

 واقع ده.  دی ( په سیند ډهيل ته نږ Yamunaده کومه چې )  پرچاوه( Okhalaډول پرچاوې بیلګه د )   ددې •

 شکل کې:  - 8.5په

 دڅوکې کړکئ.  .1

 دپرچاوي دیوال .  .2

 والړي اوبه. .3

 آف )میخک(. -کټ .4

 

 

 

 



   

 
 

275 

(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 شکل(: -10.5)  ټي پرچاوې دالندینۍ برخې میالن رسهېکانکر .3

 
 دالندینۍ برخې میالن رسه. پرچاوهټي ېکانکر  شکل: 10.5

مق • په  پرچاوې  کیږي.کله چې  یيداډول  کارول  ډیرې  نوروپرچاووڅخه  له  ډول  له   ددېسوي  پرچاوو  ډول 

نو  تیریږی  اوبه  بانټو  هایدروليکيرسڅخه  برخې  لرونکې  میالن  په  یې  وي    دی پونه  شان  په  دیخ 

 ترڅودبهیدونکواوبوانرژي ووژين.

پرچاوې   • دا  کې  ټوله  کیږي،.په  کارول  پرچاوې  داډول  ډول  په ځانګړي  تهدابونو کې  نفوذه  قابل  داوبوپه 

 دکمو څوکواومتوازنو دروازوپه لرلورسه دبیریج په شان په پام کې نیول کیږي. 

 ( ogee spillway)  پرچاوهمنحني 

داډول    ټولېزه په   • بند)   پرچاوهصورت  یادیږی.ogee spillwayدمنحني  نامه  په  ډول پرچاوې شکل    ددې ( 

داوبودیوزیات مقدار تیرونکې وي. چې د بندونوپه برخه کې روښانه    پرچاوهډوله( وي.داډول    -Sمنحني ) 

 شویده. 

 شکل(:  -( a) 11.5)  پرچاوهپورته کوونکې 

کلکې   • هغه  پرچاوې  کوونکې  کانکرداوبوپورته  له  چې  دي  څخه  ې پرچاوې  ډبرو  لرونکو  دمساله  یا  ټو 

نۍ برخه کې په ځینوفاصلو رسه جوړیږي ترڅویوه داوبوسرته  دیدڅوکولرونکودروازوپه لرلو رسه دبندپه الن

دلیول)  سطحې  ډکې  تر  کې  کانال  په  اوداوبوسطحه  رامنځته  داډول F.S.Lذخیره  کړي،  پورته  پورې   )

 پرچاوې دپورته کوونکوپرچاووپه نوم یادیږي.  

خواته بهیږي اودپورته کوونکې پرچاوې   دیکله چې اوبه له اسايس ذخیرې څخه خوشې يش نودسیند الن •

(پورې F.S.Lپواسطه دذخیرې په پورتنۍ برخه کې جګیږي.داوبوسطحه دپرچاوې دډکی سطحې د لیول ) 

کوونکې   رااخيل.دپورته  اوبه  نه  لورې  یوې  د  هم  اویا  نه  لورو  ددواړو  بیا  یې  کانال  کیږي.چې  پورته 

په شان   پرچاوې    پرچاوهوه کلکه  یيږي.د یډیزاینپرچاوې څوکه دمنحني ډوله پرچاوې  ده.دپورته کونکې 

کومکي   یوه  تل  ساتل    دیوي.په    پرچاوه شاته  پورې  تررسه  پرچاوې  د  داوبوسطحه  کې  پرچاوو  ډول 

 کیږي.  
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 

11.5(a )-  پرچاوهشکل: پورته کوونکې. 

 د هغې حالتونولپاره چې پورته کوونکې پرچاوې جوړیږي:

 چیرته چې پورته کوونکې پرچاوې جوړیږي: 

i.  .کله چې زراعتي ساحه داوبوذخیرې ته نږدی نه وي 

ii.  .کله چې کانال بې ګټې روان وي 

iii.   ترتیب رسه دکانال خط السیر)مسیر( دډیرلګښت لرونکی یا ناممکن    دیدارايض جیوګرايف مشکله وي نو په

 وي. 

 حالتونوکې پیشنهادیږي:  الندېنېوداپه حالتونه: 

i.   لیرې کول یا  یا دواړو اړخونودځمکې دتوپوګرايف ماتونه    یې په هغې صورت کې چې داصيل سیند دیو اړخ 

 چیرته چې کانال جوړیږي،ډیرلګښت ولري. 

ii.  اوکید واقع وي  لیرې  ډیره  داوبوله ذخیرې څخه  کرنیزه ساحه  يش چې دځمکې    یيپه هغې صورت کې چې 

 ورته لیرې کړل يش.  دی توپوګرايف 

iii.   د زراعت وړ نه وي.داوبودپورته کوونکوپرچاوولګښت    دیځمکه    دیکې چې ذخیرې ته نږ په هغې صورت

 ډیر وي. 

ه ټوټیيبیلګه:دپینچ  په  سیند  پروژه.دپینچ  ) یيدروالیکرتیک  له  اووررسه  ذخیره  داوبو  کې  فاصلې  km 25ډوسیمه   )

 شتون لري. پرچاوهڅخه په الندینۍ برخه کې پورته کوونکې 

 داوبوعمودي لويدنه:  .1

 شکل کې: -( a)11.5په

 اصيل بند. .1

 دښې لورې کانال .  .2

 دچپ لورې کانال.  .3

 پورته کونکي پرچاوه.  .4

دمناسب   .5 لپاره  دکانال 

 نشتوالې.ځاي 

 داوبوذخیره. .6

 سیند.  .7
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 

11.5(b )-  آر. ګنګا(.- پرچاوهشکل: داوبوعمودی لویدنه )بارمګوډا  

 ډبرین میالن لرونکي آپرون:  .2

 

11.5(c )- آر. یامونا(. - پرچاوه)اوخال  شکل: ډبرین میالن لرونکي آپرون 

 ټي میالن لرونکي آپرون:ېکانکر .3

 

11.5(d )- (.پرچاوه)پنجاب  شکل: کانکریټي میالن لرونکي آپرون 

 (  K.T.Weirکوالپور ډوله بانډارا )  2.2.5

رسخالصې  یيد • بشپړه  شمیرپ  پرچاوهوه  یو  له  لپاره  دلرګینوتختودتړلو  چې  جوړه  یيده  څخه  و)ستنو( 

تختې   لرګینې  شان شویده.دغه  په  پرچاوې  پسې  دپرله  رسه  لوړوالی  په  داړتیا  کې  برخه  عريض  په  دستنو 

کول لوړوالی  کیږي.دپرچاوې  ورعالوه    یياچول  ستنوپه  دنورواضافی  یا  کولورسه  لیرې  دستنوپه  چې  شو 

لیرې کیږي ترڅودمجرا په پورتنۍ برخه کې دسیاليب   کولورسه بدل کړو.دغه ستنې په سیاليب موسم کې 

 رته نه يش. اوبوسطحه پو 

 شکل کې: -(  b)11.5په

 دذخیري سطحه.  .1

 دڅوکې دروازه . .2

 پراخه ډبرین بالکونه.  .3

 ډبرینه برخه.  .4
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

بان • توګه ورته دوه غبګې ستنې    دیساتل کیږي . په    دیکله کله دوه غبګ سیټونه د لرګیو په یوي ستنې 

هم په پام کې نیول کیږي.کومه خالیګاه چې ددووستنو په منځ کې راپیداکیږي درابرونوپه واسطه بندیږي  

 ترڅوداوبوله تیریدو څخه یې مخه نیول شوې وي.  

بانډارا)پ • رسه  داډول  نوم  په  پرچاوې  ډوله  دکوالپور  نوځکه  جوړیږي.  کې  کوالپور  په  زیاتره  رچاوې( 

 وختونوکې داډول پرچاوې د مهاراشرتا ولسوالۍ په نوروبرخوکې هم جوړې شویدي.  دییادیږي.په 

 

11.5(e )-  .شکل 

 

11.5(f )-  .شکل 

 شکل کې:  -(  f)11.5په

په   .1 دډیزاین  دتختو  دپوښښ 

 موخه ښویه سیخان. 

 .داوبوبهیر.  .2

 باریکه پراخیدونکي درز.  .3

 داوبودوتلو فرعي الره.  .4

 خالصونکي اوبندونکي. .5

 خالصونکي اوبندونکي. .6

 درسک دسطحي پوښښ. .7
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 

11.5(g )-  .شکل 

 ټاکنه  یي له کوالپور ډوله پرچاوو لپاره دځ

 د دکوالپروډوله پرچاوولپاره شتون ولري: یيب  رشایطالندیني  

a)  په الس رايش.  رشایطپه ساحه کې دښو ډبرو شتون ترڅوپه اسانۍ رسه دتهداب لپاره 

b)   د ترتیب شوې وي. یيله ټاکنې څخه دمقدارلیدنه کتنه ب یي شته والې.مخکې دځ بهیر داوبودمونسوين 

c) د په عميل دول رسه پراخه اویا هم مناسب میالن لرونکي وي. ترڅودپرچاوې په کم لوړوايل  یيدمجرا تل ب

 يش.  یيرسه داوبوزیات مقدار ذخیره کړ

d)  (دپرچاوې په پورتنۍ برخهupstreamکې ب )ري.  د داوبولګولولپاره ځینې څاه ګانې شتون ولیي 

e)   ته رواداره کول ترڅو په عميل ډول رسه لوړه اوبه لګونه له ذخیرې یا دهغوڅاه ګانوڅخه چې    دیخلک

 دذخیرې په اړخونوکې واقع دي. ګټه واخيل. 

 

  

 شکل کې:  -( g)11.5په

 فیل پایه.  .1

ساحه    .2 دایروي  داوبونیمه 

. 

 دسیند تل.  .3

لرونکي   .4 اندازه  دډبرې 

 اوسپنیز ساتونکې. 
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 پرچاووجوړونه  K.Tدکوالپور ډوله بانډارا یا د 

شویده.دا  -  11.5په   • راکړل  اومقطع  پالن  پرچاوې  ډوله  دکوالپور  کې  دبیریج    شکل  چې  دی  يوساختامن 

  ې ددساختامن ډول ته ورته دی.خالصونه یې په مطمنئ ډول رسه دمجرا)نالې( په برخه کې تررسه کیږي. په  

 ترتیب رسه دمونسون په ورښت کې کومه ستونزه نه راپیداکوي. 

ډبرینې   • رسه  ستندرډ  ټاکيل  کې  یيپفیل  ددوومرتوپه  پام  په  منظموکرښو  په  ورته  )ستنې(  کیږي.دغه  ې  نیول 

و پواسطه په دووکرښو کې چې دڅرخونوپواسطه ددوی په منځ کې او ډک شوي وي تړل  یيخالصونکې دپ

 کیږي. 

•  ( د  اندازې  د) cm15دلرګینوستنو  لوړوالی  په   )cm5 ( اود  په ضخامت   )m2  لرګینې اوږدوايل رسه وي.دغه  په   )

پیيستنې دخالصونکوپه هغوځ اوبه  مونسونې  کیږي چې  ده  ونوکې کارول  ه ذخیره کې ذخیره کړي.دااړینه 

کول دپام    یيپه ځ  یي محدوده وساتل يش ځکه هر وخت ددغولرګینوستنو ځ  ېد چې دخالصونکوشمیره  

ساتل کیږي اوکله چې مونسون نه وی نوبیا خالصېي    دیوي نو دمونسون په وخت کې بناوالړ وړ ستونزی ر 

 ساتل کیږي. 

 عرض   دبانډارالوړوالی اوپورتنۍ

کله   • پله  کله  لکه  کیږي  نیول  کې  پام  په  هم  دنوروګټولپاره  عرض  اوپورتنۍ  لوړوالی  دبانډارا)پرچاوې( 

( عرض يی هغه  m4( په پام کې نیول کیږي چې دپیاده تګ راتګ  او ) m2ډوله بانډارا هغه وخت يی عرض ) 

 وخت په پام کې نیول کیږي چې دموټرودتګ راتګ په منظور ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.

 لونه د ستنوبد 

ستنې   • دلرګیو  چې  ده  ځ  دیاړینه  یوواربدلې شی.ددغوستنودبیا  کلونوکې  پنځو  هرو  کولو    یيپرځ  یيپه 

وروستیو کې تجربو ثابته   دیلپاره چې له دغو لګښتونوڅخه مخنیوي شوی وي نو په   ددېلګښت ډیروي.

ځ دلرګینوستنوپه  چې  اواقتصادی    دی  یيکړیده  دساحې  ستنې  سیخانو  دفوالدي  اویا  ستنې  اوسپنیزې 

 وپه پام کې نیولو رسه وکارول شی.رشایط

نږ  • توګه    دیپه  ځانګړي  دی.په  موندلی  ډیررواج  پرچاووجوړول  ډوله  دکوالپور  کې  وختونو 

سه  يش دساختامن ټول لګښت دپنځو کلونوپه موده کې ترال   یيدګنیودفابریکولپاره له کوم څخه چې کید

 دو راټولونه دحکومت دپالیسۍ پورې اړه لري چې په کوم ترتیب رسه یې راټولوي. یيعو  ددې يش.

 

  



   

 
 

281 

(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 ( Comparison between Weir and Barrageدپرچاوې اوبیریج ترمنځ پرتلنه ) جدول :  – 3.2.5

 بیریج پرچاوه  ګڼه 

 لګښت یې ډیر دی.  ۍنلومړی کم دی. یېلګښت  ۍنلومړی 1

2 
په   کولو    دیرانیولورسه يې داوبو دالندډیرې ساحې 

 وړځمکې اندازه ډیره ده. 

دالن داوبو  يی  رانیولورسه  په  وړ   دیدکمې ساحې  کولو 

 ځمکې اندازه هم کمه ده.

 دڅوکې په لرلو رسه يې د رسوباتو ستونزه شته. 3
ډیر    دیکله چې رسوبات کانال ته ننوځې نو په دوی بان

 ښه کنرتول شته.

4 

پورته کول کول يې مطمنئ نه وي ددروازي ښکته او  

چې  ځکه  لري  اړتیا  ته  اوکارګر  ډیروخت  دا  ځکه 

 دادالس پواسطه تررسه کیږي. 

دا   ځکه  يی  مطمنئ  يې  کول  اوپورته  اوښکته  ددروازو 

ډیروخت اوکارګر ته اړتیا نلري ځکه دادمیحانیکې کړنې 

 پواسطه تررسه کیږي.

 ولول پکې په ښه شان رسه تررسه کیږي.دسیالب کنرت  د سیالب کنرتول پکې ستونزمن دی.  5

 وشی. دیداستونزمنه ده چې څارنه اوبیا رغاونه  6
ساختامن   اوبیا   ددېداډول  څارنه  چې  برابروي  زمینه 

 په ښه ډول رسه وشی. دیرغاونه 

 دسیندپه عريض مقطع کې يی درسک امکانات وی.  دسیندپه عريض مقطع کې درسک امکانات نه وی. 7

8 

پواسطه داوبود دڅوکې  يی  برخه  کولوډیره  ذخیره 

ذخیره   پواسطه  ددروازې  د  یې  اندازه  کمه  اوډیره 

 کیږي. 

ذخیره کولوډیره برخه يی ددروازو پواسطه اوډیره  داوبود

 کمه اندازه یې د څوکې پواسطه ذخیره کیږي.

9 

دډبرویاکانکریټو هغه کلک دیوال کوم چې ددواړو 

وړیږي دپرچاوې په نوم  اړخونوترمنځ په سیند کې ج

 یادیږي. 

ترمنځ     پرچاوهيوه   دتل  اودسیند  درس  دپرچاوې  چې 

 جوړیږي،دبیریج په نوم یادیږی.
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 
... دوامدجدول   

10 
  یيپرځ  یي کې ځ  پرچاوه يش چې دروازې په    یيکید

 يش. 

اودروازې   ستنې  دپاسه  دبیریج  رسه  ډول  جال  په 

 شی. یيجوړید

 بندیږي.دپرچاوې پواسطه سیالب  11
بندید نشی  سیالب  پواسطه  دبیریج  وخت  کله    یي هغه 

 چې دروازې یې  بندی ساتل شوې وي.

 تولیدوي.  )شدت( افلوکس داکم تولیدوي.  )شدت(افلوکس داډیر 12

13 
داوبوالن پکې  ساحه  ډیره  کې  موسم  سیاليب    دی په 

 کیږي. 

داوبوالن پکې  ساحه  کمه  کې  موسم  سیاليب   دی په 

 کیږي. 

 دبیریج دجوړولولګښت ډیر دی.  دپرچاوې دجوړولولګښت کم دی.  14

 دبیریج دڅارنې لګښت ډیر دی. دپرچاوې دڅارنې لګښت لږ دی.  15

 کمو کسانوته پکې اړتیا وی. 16
ددروازودساتلولپاره  پکې  کسانوته  لرونکو  ډیرومهارت 

 اړتیا وي. 

17 

 سکیچ)نقشه( 

 

12.5(a )-  .شکل 

 سکیچ)نقشه( 

 

12.5(b )-  .شکل 

  

 ( Barrages)  بیریجونه 3.5 

کنرتول شوې   • یوه  کید  یي   پرچاوهبیریج  متآثره  ددروازوپواسطه  یواځې  یې  ده.داوبولوړوالی    یي دروازه 

اودروازې   ستنې  یوشمیر  وي،چې  یوشان  دلیول رسه  دسیند  کې  تل  په  برخه  لوړه    ددې يش.دپرچاوې 

دپاسه جوړیږي.دسیالب په وخت کې،دروازې پورته کیږي ترڅودسیالب اعظمی سطحه راښکته کړي 

افلوکس اعظمی  تیریدو څخه    )حرکت(  اود  له  تیر شی.وروسته دسیالب  رسه سیالب دالندینۍ خوانه 

 دروازې بندیږي ترڅود ذخیرې په پورتنۍ برخه کې اوبه وساتالی يش. 
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

تررسه   • ددروازوپواسطه  داوبولوړوالی  یواځې  کې  بیریج  په  ده،مګر  ورته  رسه  دپرچاوې  دنده  دبیریج 

څوک بیریج  پواسطه.د  موانغ  کلکې  بيل  دکومي  نه  ساتل  کیږي  یوشان  رسه  سطحې  دټیټې  ه 

الن رسه  اسانۍ  په  اوبه  ترڅودسیالب  کیږي  پورته  دروازې  کې  وخت  په  خواته    دیکیږي.دسیالب 

  یي ډول ساختامن کې درسوباتودرامنځته کیدلوکچه کمه اوداوبوسطحه ښه کنرتولیدل  دیوغورځیږی.په  

 يش. په هر ترتیب،بیریج دپرچاوې په پرتله ډیر لګښت لري. 

 

13.5(a )-  .شکل: بیریج 

 

13.5(b )- .شکل: دبیریج عرضی مقطع 

 

 عريض مقطع. یيمنونه  ټي پرچاوېېدیوې عرصي کانکر  دیشکل: په قابل نفوذه تهدابونو بان - 14.5

 

 عريض مقطع. یيټي بیریج منونه ېدیوې عرصی کانکر  دیشکل: په قابل نفوذه تهدابونو بان - 15.5

 شکل کې:  -( b)13.5په

 درسک پل. .1

 داوبوراحت ډوله پایه  .  .2

 دبهیر الندینې سطحه.  .3

 منظم بالکونه.  .4

 دپل دروازه په فیل پایه.  .5

 میخک. .6

 

 

 

 



   

 
 

284 

(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 دبیریج ګټې 

 ګټولرونکې هم دي:  الندېنېوڅرنګه چې بیریج دپرچاوې په پرتله ډیرلګښت لری،داد 

 يش.  یي ښه کنرتول تررسه کید  دیپه ذخیره کې لږرسوبات کښیني اوهم داوبوپه سطحې بان .1

 دسیاليب اړخونو لګښت یې لږدی.  .2

 دساتنې لپاره اوهم  يی داوبودرسعت دوژنې لپاره لګښت کم دی.  .3

 کیږي دهغې کموالی.   دی کومه ساحه چې تراوبوالن .4

 لږ وي.  یېدبیا رغونې لګښت  .5

 دی.   څرنګه چې دساتنې اوهم  يی داوبودرسعت دوژنې لپاره لګښت لږ دی نودا اقتصادی هم .6

ګټورې    دیپه   .7 ټولې  دنوروموخولپاره  هم  داوبولګولواو  کیږي  اوبه ذخیره  څومره  چې  کې  ساختامن  ډول 

 وی. 

نو په    یي کید .8 توګه ټوله ذخیره    دی شی چې په بیریج ساختامن کې رسوبات په منظم ډول رسه لیرې يش. 

 يش.  یي داوبولپاره کارول کید 

 دبیریج زیانونه 

 دذخیره کولوظرفیت لږ دی. دبندپه پرتله يې داوبو   .1

 دڅارنې لګښت یې ډیردی.  .2

 بیریج ترمنځ توپیر  پرچاوې او د 4.5

یې   • وروسته  اوبیا  کوي  ذخیره  اوبه  دادواړه  چې  دا  هغه   . ده  ډول  یو  دنده  اوبیریج  دپرچاوې  چې  څرنګه 

 دکانال لورې ته ورسموي مګرپه جوړونه کې یودبل رسه توپیر لري. 

اوبه دپرچاوې دڅوکې پواسطه ذخیره کیږي اودبلې لورې نه دبیریج    دپرچاوې په صورت کې په ذخیره کې •

ذخیره   پواسطه  دڅوکې  یې  اندازه  کمه  ډیره  اویوه  پواسطه  ددروازو  اوبه  زیاتره  کې  صورت  په 

لږ افلوکس ورکوی اودسیند په  بیریج    کیږي.دپرچاوې په صورت کې دافلوکس الملونه يو څه ډیروی اما 

يش په   یيکید بهیر اوبیرته وتونکی  بهیر وي. داځکه چې په سیند کې راتلونکی  کنرتول ډیر یې دیبان بهیر

 ډیرښه ډول رسه ددروازو په صورت کې کنرتول شی. 

 څارنې ته دمهارت لرونکوکارګرانواړتیا ده. دیدبیریج څارنه مشکله اوهم له لګښت څخه ډکه ده.  •

په ټوله کې دبیریج ساختامن په هغومجراګانو کې چې داوږدوايل ډیرپراخه میالن اوهم کله چې له ابریزه   •

 دډیرورسوباتو لرونکې وي،جوړیږي.   بهیر ساحې څخه 
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(  کړنې انحرايف ارتفاعي فشار ) رسکويب      د اوبولو لګولو انجيرني  

   کړنې 

 دبیریج ګټې  دیبان  پرچاوهپه یوې انحرايف 

 دبیریج ګټې راښیي: دیبان  پرچاوهډول  په یوې انحرايف  دیپه الن

افلوکس   .1 کوچنۍ  یوه  دپاسه  اندازې  دنارمل  دسطحې  سیالب  دسیالب    ددېداعظمي  چې  ګرځي  المل 

 کیدو ساحه کمه يش.  دیدالن

 به لګښت لږوي.  دیساختامنونوپه اړخونوبان ددې که چیرې دپرچاې رسه پرتله يش نو  .2

 یې لږ دی نودپرچاووپه پرتله محفوظ هم وي.   )حرکت( څرنګه چې افلوکس .3

 لګښت لږ دی نودا اقتصادی هم دی.   یېڅرنګه چې دساتنې اوهم  يی داوبودرسعت دوژنې لپاره  .4

 شو چې دسیالب مقدار یې مهار اوکنرتول کړو.  یيددروازوپه مرسته کول .5

سا .6 ابریزه  له  چې  کله  اوهم  میالن  ډیرپراخه  داوږدوالی  چې  کې  هغومجراګانو  څخه  په    بهیر  حې 

 دډیرورسوباتو لرونکي وي،ترجیح ورکول کیږي.  

 

 ( Important Pointsمهمې نکتې )

 کړنې داوبوګرځونې درسبندونو •

ته   لورې  کانال  اوبه  دسیند  یې  مخې  له  او  کیږي  تررسه  کې  برخه  په  دپیل  دکانال  چې  دی  کړنې  داهغه 

په   .مونږ  لرلو رسه دکانال    دی ورګرځول کیږي  په  ارتفاعي فشار)رسکوب(  باوري کوي څو دلږ  ځان ښه 

ته چارو و لوري ته داسې اوبه چې هم پرله پسې اوهم دخاوروله ذراتوڅخه پاکې وي ورورسول شی،نودغ

 دانحرايف ارتفاعي فشار)رسکوب( کړنې ویل کیږي. 

 

 برخوڅخه جوړیږي   الندېنېودانحرايف ارتفاعي فشار )رسکوب( کړنې له  •

 یا بیریج.  پرچاوه .1

 ویشونکی دیوال.  .2

 دکبانوزینه. .3

 اوبودمه کوونکی)والړ( حوض. د .4

 دکانال دارتفاعي فشار تنظیمونکی. .5

 رسوباتوویستونکی.  د .6

 ونه. ز و یوینځونکې سل .7

 دروازې. ساحلی سیاليب  اودڅنډې)ژۍ( سیاليب دروازې  .8

 درسوباتوویستونکې.  .9
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   کړنې 

 )پرچاوې(  پرچاوه اوبه تیرونکې  •

)   پرچاوه برخه  پورتنۍ  مقطع کې دمجراپه  په عريض  بند دی چې دسیند  نفوذه  قابل  غیر  (کې  upstreamیوه 

( څخه اوبه دکانال په upstreamبرخې) داوبو دسطحې دپورته کولوپه موخه جوړیږي ترڅو دمجرا له پورتنۍ  

 لوربرابرې کړي. 

 ډولونه یا اوبځوړو تیرونکو )پرچاوو(  اوبو د •

 دعمودي غورځیدنې رسه.  پرچاوهمساله لرونکی ډبرینه  .1

 له ډبروڅخه ډکې پرچاوې دمیالن لرونکي آپرون رسه.  .2

 ټي پرچاوې دالندینۍ برخې میالن رسه. ېکانکر .3

 ( Barragesبیریجونه )  •

شوی      کنرتول  یوه  ده.  یي   پرچاوهبیریج  ددروازو   اوبو  د  دروازه  یواځې  کید   لوړوالی  متآثره    یي پواسطه 

اودروازې   ستنې  یوشمیر  وي،چې  یوشان  رسه  دلیول  دسیند  کې  تل  په  برخه  لوړه  دپاسه   ددېيش.دپرچاوې 

کړ  راښکته  سطحه  اعظمی  ترڅودسیالب  کیږي  پورته  کې،دروازې  وخت  په  اعظمی  جوړیږي.دسیالب  اود  ی 

 رسه سیالب دالندینۍ خوانه تیر يش. )حرکت(  افلوکس 

 ( Practice Questionsپوښتنې )  ازمايښتي 

 .څخه موموخه څه دهچارو له  داوبودګرځونې رسبندونو  .1

 . ډولونه روښانه کړئ  بېالبېلدپرچاوو .دپرچاوې معنی څه ده .2

 . دمنحني ډوله پرچاوې ګټې بیان کړئ .3

نقشه رسم کړئ   .4 دارنګه  اړوند ځیوه  بند  داسايس  کوونکې  یيچې  پکی ښودل شوې وي    پرچاوه،پورته 

 . په کې په نښه کړئ یي اوهم دپورته کونکې پرچاوې لپاره اقتصادی ځ

 . دجوړونې له مخې دپرچاوې اوبیریج ترمنځ توپیروکړئ .5

 . دکړنې نقشه رسم اوهم يی د مهمو برخونومونه واخلېداوبودګرځونې رسبندونو  .6

 وښیاست: دیاصطالحاتودن الندېنېو د  .7

i. .ویشونکی دیوال 

ii. .وینځونکی دروازی 

iii..دکبانوزینه 

iv..درسوباتوذخیره 

 . دیوه منونه بیریج ساختامن نقشه رسم اوټولې برخې یې پکې وښیاست  .8

 . درسوباتو ویستونکی څه شی دی،دنده یې روښانه کړئ .9

 . کې دکبانودزینې موقعیت اوموخه روښانه کړئ پرچاوهپه  .10

 . ګټې یې بیان کړئ.څه شی ده پرچاوهکوالپورډوله  .11
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   کړنې 

 . دکانال دارتفاعي فشار تنظیمونکی سکیچ رسم کړئ .12

 . درسوباتودویستونکی نښه شوی سکیچ رسم کړئ .13

 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

 2008ژمی  

 .داتو جوړونکو برخو نومونه ولیکئ چارودارتفاعي فشار)رسکوب( د  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

 . ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر وکړئ پرچاوهد .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5 .2.2) د جواب:

 2009اوړی 

 . درسوباتو دویستونکې دنده دشکل له مخې روښانه کړئ .1

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (5 .1.1(9)) د جواب:

 

 . ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر وکړئ پرچاوهپه څلورو نکتو کې د .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (5 .2.2) د جواب:

 2009ژمی  

 . ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر وکړئ پرچاوهد .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .4) د جواب:

 .شکل رسم اوهم یې دنده وښیاست چارودارتفاعي فشار)رسکوب( د  .2

 رجوع و يش. ېد ( شکل ته 1.5برخې او )  فصل  (5 .1) د جواب:

 2010اوړی 

 . شکل رسم اوهم یې دهرې برخې دنده وښیاست چارود داوبودګرځونې رسبندونو  .1

 رجوع و يش. ېد ( شکل ته 1.5برخې او )  فصل  (5 .1) د جواب:

 2010ژمی  

 . د بیریج ساختامن برخې روښانه اودهرې برخې دنده واضح کړئ .1

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل( 1.1.5او )  (5 .1) د جواب:

 . ساختامن برخې روښانه اودهرې برخې دنده واضح کړئ پرچاوهد  .2
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 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .2) د جواب:

 . شکل رسم اوهم یې دهرې برخې دنده وښیاست چارود داوبودګرځونې رسبندونو  .3

 رجوع و يش. ېد ( شکل ته 1.5برخې او )  فصل  (5 .1) د جواب:

 2011اوړی 

 . اغیزه لري کوم دي دیپه ټاکلو بان یيتعریف کړئ اوهغه فکتورونه چې دیوه ویر ساختامن دځ پرچاوه .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .2) د جواب:

له مخې   .2 اوردونه  داوبودګرځونې رسبندونو  دشکل  ویستنه  پکې درسوباتو  دارنګه روښانه کړئ چې  کړنه 

 . ښودل شوې وي

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (5 .1.1(9)) د جواب:

 2011ژمی  

بیریج   .1 او  ساختامن  دویر  مخې  له  دویستنې  اودرسوباتو  افلوکس   ، دلیول  توپیر دڅوکې  ترمنځ  ساختامن 

 . دشکلونو له مخې وکړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (2.2.5) د جواب:

 . شکل رسم اوهم دهرې برخې دنده وښیاست چارود داوبودګرځونې رسبندونو  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

 2012اوړی 

 . ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر وکړئ پرچاوهد .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (2.2.5) د جواب:

 . شکل رسم اوهم یې دهرې برخې دنده وښیاست چارود داوبودګرځونې رسبندونو  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

 2012ژمی  

 . برخې دنده وښیاستشکل رسم اوهم یې دهرې  چارود داوبودګرځونې رسبندونو  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

توپیر   .2 ترمنځ  ساختامن  بیریج  او  ساختامن  دویر  مخې  له  دویستنې  اودرسوباتو  افلوکس   ، دلیول  دڅوکۍ 

 . دشکلونو له مخې وکړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (2.2.5) د جواب:
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   کړنې 

 2012اوړی 

 . شکل له مخي  رسم اوهم دکبانو دزینې دنده وښیاست کړنه دداوبودګرځونې رسبندونو  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

توپیر   .2 ترمنځ  ساختامن  بیریج  او  ساختامن  دویر  مخې  له  دویستنې  اودرسوباتو  افلوکس   ، دلیول  دڅوکۍ 

   .دشکلونو له مخې وکړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (2.2.5) د جواب:

 روښانه کړئ چې:  .3

i.  تنظیونکی. داوبودګرځونې رسبندونو 

 رجوع و يش. ېد برخې ته  فصل (5 .1.1(5)) د جواب:          

ii.  .درسوباتو ویستونکې 

 رجوع و يش.ې د برخې ته  فصل (5 .1.1(6)) د جواب:        

 2013ژمی  

رسبندونو   .1 کړئ   چارود داوبودګرځونې  رسم  دارنګه  شوې  شکل  ښودل  پکې  دنده  برخې  دهرې  چې 

  . ولیکئ دی دیوال او رسوباتو دویستونکې دن   ویشونکيوي.د

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر    پرچاوهدڅوکې دلیول ، افلوکس اودرسوباتو دویستنې له مخې د .2

 . دشکلونو له مخې وکړئ

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (2.2.5) د جواب:

 . جوړیږي دی و الن رشایطاست چې دکومو  یيدپورته کونکې پرچاوې )ویر( دنده ولیکئ او هم وو .3

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (5 .2 .1(2)) د جواب:

 2014ژمی  

رسبندونو   .1 دداوبودګرځونې  ښودل  کړنه  پکې  دنده  برخې  دهرې  چې  کړئ  رسم  دارنګه  مخي  له  شکل 

 . شوې وي

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (1.5) د جواب:

 . دعريض مقطع په پام کې نیولو رسه دچاڼوونکې ذخیرې اړتیا اوجوړونه روښانه کړئ .2

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (5 .1.2(2)) د جواب:

 . دبیریج ساختامن دوه ګټې اودوه زیانونه ولیکئ .3
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   کړنې 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (3.5) د جواب:

   .ونوکې جوړیږيیيواوکوموځرشایطدپورته کونکې پرچاوې معنی څه ده ،په کومو  .4

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل(  11.5او) (10.5) د جواب:

 . ساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیر وکړئ پرچاوهد .5

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (3.2.5) د جواب:

 2015اوړی 

 . دکړنې د اتو جوړونکو برخو نومونه ذکر کړئداوبودګرځونې رسبندونو  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (5 .1) د جواب:

 . حالتونوکې وکړئ  الندېنېوساختامن او بیریج ساختامن ترمنځ توپیرپه  پرچاوهد .2

i.  .)قیمت )ارزښت 

ii. .درسوباتو کښیناستنه 

iii.  .دسیالب مخنیوی 

iv. شوې ځمکې مساحت. دی داوبوپواسطه دالن 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (3.2.5) د جواب:

 . ډولونه روښانه او دهریوه شکل رسم کړئ بېالبېلدپرچاوې )ویر(  .2

 رجوع و يش.  دی ( شکل ته 8.5برخې او )   فصل (1.2.5(1)) د جواب:
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فصل شپږم   

ونه ـــالـــکان  

 (Canals ) 

 براليس يش چې:  ېد وروسته به شاګردان په و لوستل  له   فصل ددې

 کانالونو طبقه بندی)ډلبندۍ(. د •

 . یکانال په شبکه کې خط السیراوځا د •

 کړنې. فعالیت او کانال  •

 .(C.D Works) کړنې زابري عريض  •

 ( Introductionرسیزه )   1.6

ي  مجرا پواسطه اوبه راانتقالیږ   ې مقطع لرونکې رسخالص  یيذخیرې څخه دذوذنقه  له  کله چې داوبولګولو لپاره  

نوم یادیږی.کانال کیدانو  اویا هم د پشتوپه ډول په ډکون کې جوړ شی چې    ی دکانال په  يش چې په کیندنه 

 . یداډول داوبوانتقال ترټولو ارزان حالت د

 ( Parts of a Canal Systemدکانال دسیستم برخې )   2.6

 برخو څخه متشکل دي:  الندېنېوله دکانال سیستم 

رسبندونو   .1 چې  داوبودګرځونې  دي  کړنې  داهغه  داوبودذخیره  له  کړنې:  څخه  سیند 

 کولو،اړولو،کنټرولولواوتنظیمولوپه موخه جوړیږي اوبیا ورڅخه اوبه کانال ته ورکول کیږي.

کانال څخه مستقیآم  دیله پورتنۍ برخې څخه پیلیږی.  له اسايس کانال:اسايس کانال مستقیآم دپرچاوې  .2

 نه تررسه کیږي. اوبه لګونه 

کانال: .3 دساحې    منشعب  کیږي،نودابیا  تررسه  ترې  لګونه  اوبه  چې  ته  هغوسیمو  کانال  اسايس  چې  کله 

برخودیوځېالبېدب بیا    یيلو  کانالونه  منشعب  اودغه  کیږي  کانالونوویشل  منشعبو  په  موخه  کولوپه 

 کې ختمیږی. پیلنالونوپه دویشونکوکا
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چې    ویشونکي لوی   .4 دي  مجراګانې  کله  له  کانالونه:داکوچنۍ  اوکله  کانالونوڅخه  اسايس  له  منشعبو 

رااخيل.داوبولګولولپاره  اوبه  څخه  له    کانالونو  ورسیږی.په  اوبه  همدغوویشونکوکانالونوڅخه 

 ( پورې وي. sec/36 m-0.3دغوویشونکوکانالونوکې داوبومقدارله ) 

 

 .شکل: دکانال دسیستم شبکه -1   6.

ویشونکومجراګانوڅخه اوبه رااخيل،په   له  :داکوچنۍ مجراګانې دي چې دمنشعبواویاویشونکيکوچنۍ   .5

داوبومقدار   دی مجراګانوکې  اوبه  sec/33.3m) له  ډول  کوچنیوویالوته  مجراګانې  وی.داډول  لږ  څخه   )

کوي.اسايس  خور داوب چمتو  او لپاره  کانالونه  دحکومت  ویشونکيکانالونه،منشعب  نوم  ي  کانالونه  کانالونوپه 

یادیږی   خپله  چې  ځکه  ،  هم  هم  یې  اوڅښنت  یې  جوړویږي،سايت  لورې  له  دحکومت  کانالونه  داډول 

 حکومت وي. 

پټ  دیله  ویالې:  .6 کرنیزو  مستقیآم  اوبه  کید یمجراګانوڅخه  ورداخلیږی.ویالې  له    یي وته  يش چې دحکومت 

ځکه دویالوپه    . نومجراګانې دي  اوبو کوچنۍديش.   ې جوړ   دیلورې اویا دحکومت له لورې په بزګرانو بان

پکې   اوداوبومقدار  یادیږی  بsec/30.05m) له  نوم  لږوی.داهم  څخه  چې  یي(  يش  وویل  ډول    ددېد 

  ی راوستال   دیه تر پوښښ الن( هکتاروپورې ځمک15-10یوه کیلومرت څخه لږ اود) له  د   یمجراګانواوږدوال

 يش.
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 ( Classification of Irrigation Canals)  دییا طبقه بن يداوبخوروکانالونوډلبند  3.6

 کیږي:  دییا طبقه بن ډول رسه ډلبند  دیکانالونه په الن

i.  خط السیر)مسیر( له مخې:د 

a)  .کنټوري کانالونه 

b)  .دتپو اوغونډیو کانالونه 

c) کانالونه. يداړخین میالن لرونک 

ii.  :دمنشا)رسچینې( اوظرفیت له مخې 

a) .اسايس کانال 

b) .منشعب کانال 

c) کانال.  ي لوی ویشونک 

d)  کانال.  ویشونکيکوچنۍ 

e)  .ویالې یا ساحوی مجراګانې 

 شکل(  - 2.6)  ونه کنټوري کانال 1.3.6

خط السیر)مسیر( کې،په ټوله کې کانال په استثنا داړین طوالنې میالن لپاره کنټورتعقیبوي.اسايس    ې دپه   •

يش چې یواځې دیوې لورې نه اوبخور تررسه    یپیل څخه دوام پیداکوي،داکوال له  کانال دکنټورپه شان  

پورته وي، په  خه  له هغې بل اړخ څکانالونوکې یواړخ   کنټوريلورې نه.په    دی دبیلګې په توګه دالن ي،کړ 

پشت  دی نه  لورې  يوې  یواځې  کانالونه  داډول  کانالونه    ۍترتیب  لري.داډول  اړتیا  له  ته 

کارکوي. رسه  دخطراتورسه  په    ددې درزونواورسوباتودکښیناستلو  چې  اوبه    دی لپاره  کانالونوکې  ډول 

 میالن ورته ورکړ شی.  ي له اثره حرکت وکړی نو اړینه ده چې سطح ې دځمکې دتعجیلې قو 
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 .کانال خط السیر )مسیر( کنټوريشکل: د  - .2   6

 کانال دخط السیر )مسیر( زیانونه: کنټوريد  •

 يې ډیرلګښت.  دیساختامنونوبان يپه زابر .1

 لورې نه اوبخورکول. ېیو له یواځې   .2

یا تل  توګه په کانال کې درزونه اودرسوباتوکښیناستنه    دیزیم دکانال څخه ویستل کیږي اوپه   .3

 صورت نیيس. کېدنه 

 شکل(  - 3.6)  دتپو اوغونډیو )کلک( کانالونه  2.3.6

آبریز  • طبیعی  له  کانال  چې  تیریږ  ې کله  څخه  نوم    ي ساحې  دتپواوغونډیودکانالونوپه  یا  نودادکلک  

رسه   صورت  عمومی  په  کانالونه  اخيل له  یادیږي.دغه  رسچینه  کانالونوڅخه  له  داکانالونه  .کنټوري 

کوال  اوبخور  پکې  ېد له    وي  ي اقتصاد  اويش.  یدواړولوروڅخه  کارونوڅخه  له    امله    مخنیوي زابري 

 کیږي. 

 

 .)کلک( کانالونهشکل: دتپو اوغونډیو  -  3 6.
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 شکل(  - 4.6)  کانالونه   ياړخین میالن لرونک 3.3.6

په   • دکنټورونو   دی دکانال  کانال  السیر)مس(کې  خط  تیریږي،کوموعريض  له    ډول  برخوڅخه  عريض 

توګه    دی په    .وي    ي زابري کارونوته پکې اړتیا نه وي.داډول کانالونه دتل)بیخ( دډیرزیات میالن لرونک

 .وینځنې)توږنې( مخه ونیول يشد( ورته اړینه ده ترڅودکانال دبدنې  کارۍ)اسرت کارۍپوښښ 

 

 .کانالونه  يشکل: اړخین میالن لرونک -4  6.

 توپیرونه )دتپواوغونډیو( کانالونو ترمنځ کانالونه کنټوري اوسخت  جدول: -4.3.6

 سخت )دتپواوغونډیو( کانال  کنټوري کانال 

 .يتعقیبو  یلوړوالی یا سختوالډیر  په ساحه کې ترټولوله دا دا ډول کانالونه دکنټورښکته کیدنه تعقیبوي.

 ي ډول کانالونو کې په عمومی صورت رسه اسايس کانال ارتفاع  دیپه  

 کانال په شان چمتوکیږي.   کنټوريد  دیفشارپه څیر ذخیرې ته نږ 

برخه   ۍډول کانالونوکې اسايس کانال دمجرا په ښکتن  دیپه  

 کې اونورټول کانالونه دسختوکانالونوپه شان چمتو کیږي.

 و لږ شمیر عرضی زابري کارونو ته اړتیا لري. یيد و زیات شمیر عرضی زابري کارونو ته اړتیا لري. یيد

 ډول کانالونوکې داوبولویدنه نه وي. دیپه 
وي    دیپه   ډیره  داوبوغورځیدنه  کانالونوکې  له  ځکه  نو ډول 

 طبیعی حالت څخه دکانال دتل)اساس( میالن پراخه وي.

 يش.   یداددواړو لورو نه اوبخور کوال  يش. یيواځې دیوې لورې نه اوبخور کولیيد

 

 

 

 شکل کې:  - 4.6په

 اړخین اوږد کانال.  .1

 پرچاوه.  .2

 مجرا )بهیر(.  .3
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 دجدول دوام... 

 .یمؤثریت ډیر زیات د ددې . ی( د %50مؤثریت ) ددې

 ډول کانالونوکې داوبوڅڅیدنه کمه وي. دیپه  ډول کانالونوکې داوبوڅڅیدنه ډیره وي. دیپه 

دی   ډیر  کانالونواوږدوالی  ضوررسه  ځکه  نو ددي  ځمکه  ع  یيډیره 

 کیږي. 

مخې    دیپه   له  کیفیت  دضعیفه  دځمکې  کانالونوکې  ډول 

 ع کیږي. یي ض برخه دزراعتي ساحې کمه

 

 ( Solved Exampleمثال )   يحل شو 

)لښت  1.6 یوه ویاله  اړینه ده چې  لرونک یمثال:  یوه زراعتي ساحه چې  )   ې(  او مساحت یې  نباتاتو ده  (   ha 1200د 

 ،اوبخور کړي: ید

 (ha/cumecپیل کې ډیوټي )دویال په  داوبخور شدت  دنبات نوم 

 730 %20 ګني 

 1800 %40 غنم

 پیداکړئ چې: 

a)  داوبواړین مقدار. کې   پیلدویالې په 

b) وي.  ی ( منل شو 0.8مقداردارنګه پیداکړئ چې دوخت رضیب یې )  ډیزایندویالی په خروجي برخه کې د   

 حل:

         ℎ𝑎 1200دزراعتي ساحې مساحت: 

=  : ساحه دی دګنیوالن 1200𝑥
20

100
= 240 ℎ𝑎                           

= ساحه: دیدغنموالن 1200𝑥
40

100
= 480 ℎ𝑎                             

 داوبواړین مقدار ورته: 

 

= ګني: 
240

730
= 0.329

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
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= غنم:
480

1800
= 0.267

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
                                                       

 اوس دکال په ټولودولسو میاشتوکې دګنيو اود غنمو داوبواړین مقدارونه یواځې دپسلې په موسم کې: 

a)  داوبواړین مقدار کې پیلتوګه، دویايل په  ېدپه : 

= 0.329 + 0.267 = 0.6
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

b)  :دوخت رضیب 

 مقدار:   يحقیق  ډیزایند

=
0.6

0.8
= 0.75

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 ( Typical Canal Sectionsمقطعې )  یيدکانال منونه   4.6

 : شکل( کې دکانال دری ډوله مقطعې ښودل شویدي - 5.6)  دیپه الن

 

(a) ډکون  بشپړ. 

 
(b) غوڅونه بشپړه. 

 
(c) یې.  قسمي غوڅونه اوقسمي ډکون ۍدپشت 

 . يمقطععريض شکل: د کانال  - 5.6
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a)   بلل کیږي کله  دکانال مقطع هغه وخت بشپړ ډکون کې

 ( څخه پورته وي.G.Lلیول ) له ( دځمکې C.B.Lلیول)  ۍچې دکانال دپشت

b)  په بشپړ داوبود  ېدکانال مقطع هغه وخت  کانال کې  په  ) ډکې  غوڅونه کې وي کله چې  ( F.S.Lسطحې 

 ( څخه ښکته وي.G.L)  سطحې له دځمکې 

c)  و کې  ډکون  اوقسمي  غوڅونه  قسمي  په  وخت  هغه  مقطع  دپشت  يدکانال  دکانال  چې    ۍ کله 

( دځمکې F.S.Lسطحې ) ډکې  ( څخه ښکته وي،مګر داوبودG.L)   سطحېله  ( دځمکې  C.B.L) سطحې

 ( څخه پورته وي. G.L)  سطحېله 

 ( Balancing Depthژوروالې )  موازينې  د 5.6

مقداردډکون   • غوڅونې  کارونودقسمي  دځمکنیو  کې  کانال  په  لپاره  مقطع  ځانګړي  يوې  د  چې  له  کله 

مقدار رسه برابر يش نودکانال دا مقطع به اقتصادي وي.دکانال دراکړل شوې عرضی مقطع لپاره یواځې  

ژوروال ځانګړۍ  دډکون    يو   ییو  يی  به  مقدار  دغوڅونې  چې  کې  کوم  برابر  له  په  رسه  مقدار 

 ویل کیږي.   یژوروال  موازينېنودارنګه ژوروايل ته دوي، 

 نې دژوروايل نظریه د یوه کنټوري کانال په خط السیر)مسیر(کې ډیره ګټوره ده. يدمواز •

 دمحاسبي کړنالره روښانه کړي.   یژوروال موازينې مثال کې به د ددې ع يپه الندین  •

عريض • کانال  په    دیوه  دځمکنیوکارونواندازه  یې  چې  کله  وي  اوګټوره  اقتصادي  وخت  هغه  به  مقطع 

په   يی  اویوڅه  په غوڅونه  یوڅه  مقطع  کانال  دیوه  برابراویو شان يش.معموآل  اوډکون کې رسه  غوڅونه 

اندازه یې دډکون    ډکون کې وی.  په  له  کله چې دغوڅونې  نو  صورت کې    دیاندازې رسه یوشان يش 

تیيد یووار  کیږي،اودموادودمعدن) واځې  کیږي.دیوې  borrow pitادیه  مخنیوي  ورته  څخه  داړتیا   )

یوژوروال  یواځې  لپاره  مقطع  عرضې  شوې  رسه    ی راکړل  اوډکون  غوڅونه  چې  کې  کوم  په  وي 

  ی ډول ښودل شو   دی ژوروايل په الن   موازينېد ژوروايل په نوم یادیږي.د   موازينېبرابروي.نودغه ژوروالد

 : ید

 

 ژوروالې.  موازينېشکل: د - 6.6

 

 شکل کې:  - 6.6په

 ډکون. .1

 داوبوډکه سطحه.  .2

 غوڅونه.  .3
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 که چیرې: 

  = ℎوي.   ی دپورتنۍ برخې لوړوال پشتۍتل )اساس( څخه دله  دکانال 

  = 𝑏دتل )اساس( عرض.  دکانال 

  = 𝑇پورتنۍ عرض. پشتۍد دکانال 

  = 𝑛:  اړخین میالن. پشتۍپه ډکون کې د1

= 𝑧:  اړخین میالن. پشتۍپه غوڅونه کې د1

= 𝑑 یپه کانال کې داوبوډک ژوروال . 

 دغوڅونې مساحت به یې: 

= 𝑏𝑦 + 𝑧𝑦2 

 دډکون مساحت به یې: 

= 2[(ℎ − 𝑦)𝑡 + 𝑛(ℎ − 𝑦)2] 

 دډکون دمساحت رسه مساوي کوو: یېبه  دغوڅونې مساحت 

= 𝑦(𝑏 + 𝑧𝑦) = 2[(ℎ − 𝑦)𝑡 + 𝑛(ℎ − 𝑦)2] 

 یا:

= 𝑦2(2𝑛 − 𝑧) − (𝑏 + 4𝑛ℎ + 2𝑡)𝑦 + ℎ(2𝑡 + 2𝑛ℎ) = 0        … (𝑎)   

:1په عمومی صورت رسه یو کانال د )  • :1.5( په اړخین میالن رسه په غوڅونه او) 1 ( اړخین میالن رسه په ډکون  1

𝑛( معادله کې ) 𝑎توګه په )  دیکې جوړیږي. په  = 𝑧( او) 1.4 =  ( په پام کې نیسو،نوپه الس راوړوچې: 1

= 𝑦2 − (
𝑏

2
+ 3ℎ + 𝑡) 𝑦 + ℎ (𝑡 +

3

2
ℎ) = 0        … (𝑏)   
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شو.په    یيلیول څخه محاسبه کولله  ( دمقطعي ژوروايل دځمکې دلیول اوداساس  𝑦( معاديل څخه د )𝑎)   له •

رسمیږی چې یوزیات    دی( ډوله مقطع بان 𝐿درولیکې ګراډینټ خط رسه موازی په ) یياټکلیز ډول یو خط ده

 رسمیږي.  دیخط څخه النله ( مرت 𝑦ته بیا داساس خط د)  دی   .را ښکاره کوي  نکتېشمیردځمکې 

 

 ( Solved Examplesمثالونه )   ېحل شو 

 . پیداکړئ یژوروال  موازينېنيو معلوماتوله مخې دکانال دیوې مقطع لپاره ددیمثال: دالن 2.6

 معلومات:

𝑏 = 10𝑚,   دسطحې مکمل  ژوروالی  (𝐹. 𝑆. 𝐷) = 1.5𝑚  ,   دپشتۍ عرض = 2𝑚 

:1 غوڅونه کې اړخین میالنونه:په  1         

:1.5 په ډکون کې اړخین میالنونه: 1             

                          0.5𝑚فاصله: يآزاده عمود 

رجوع ويش.  دیشکل ته   6. 6 

 

 .یژوروال نېيموازشکل: د -  6.6

 لوړوالی نو:  پشتۍڅخه د( G.Lسطحې ) له دځمکې  -h(،  dcحل: که چیرې په غوڅونه کې ژوروايل ) 

𝐺. 𝐿 = (1.5 + 0.5 − 𝑑𝑐) = (2 − 𝑑𝑐) 

 کیږي په:   يدغوڅونې مساحت مساو 

= (𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑 
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= (10 + 1 𝑥 𝑑𝑐)𝑑𝑐 

= (10 +  𝑑𝑐)𝑑𝑐 

 ( اویا هم:    x 2)دهرې یوی پشتي مساحتپه دډکون مساحت یې مساوی کیږي  

= 2[𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑘] 

= 2[(2 + 1.5 𝑥 ℎ)ℎ] 

= 2[{2 + 1.5(2 − 𝑑𝑐)}(2 − 𝑑𝑐)] 

= 2[{2 + 3 − 1.5𝑑𝑐}(2 − 𝑑𝑐)] 

= 2[{5 − 1.5𝑑𝑐}(2 − 𝑑𝑐)] 

= 2[10 − 5𝑑𝑐 − 3𝑑𝑐 + 1.5𝑑𝑐2] 

= 2[10 − 8𝑑𝑐 + 1.5𝑑𝑐2] 

= 20 − 16𝑑𝑐 + 3𝑑𝑐2 

 يش.  يد دغوڅونې مساحت اودډکون مساحت رسه برابر اومساو یيدژوروايل لپاره ب نېيموازاوس،د

 (،یعنې:    x 2)دهرې یوی پشتي مساحتکیږي په   يدغوڅونې مساحت مساو 

(10 + 𝑑𝑐)𝑑𝑐 = 20 − 16𝑑𝑐 + 3𝑑𝑐2 

10𝑑𝑐 + 𝑑𝑐2 = 20 − 16𝑑𝑐 + 3𝑑𝑐2 

0 = 20 − 16𝑑𝑐 + 2𝑑𝑐2 

0 = 10 − 13𝑑𝑐 + 𝑑𝑐2 

 پیداکوو:  یژوروال  نېيموازاوس د

𝑑𝑐 = +13−
+√(13)2 − 4 𝑥 10 

𝑑𝑐 = 0.82𝑚 

 ( Velocity of Flow in Canalsرسعت )  بهیر  په کانالونو کې د 6.6

اړه لري.ډیر زیات میالن ډیر رسعت    بهیر  داوبودپه کانال کې   • رسعت دکانال دتل دمیالن )ځوړ( پورې 

د محدود  پورې  درسعت  )توږنې(  دوینځنې  رسعت  کوي.اعظمي  دوینځنې  یرامنځته  ډول  اټکلیز  په   .

 : یډول د  دیو موادو لپاره په النبېالبېل)توږنې( رسعت د
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 cm/sec 30دنرموخاورولپاره:

 cm/sec 50 دکلکوخاورولپاره:

 m/sec 1 دپوښښ)اسرت( شوې کانال لپاره:

رسعت درسوباتو    بهیر  رسعت درسوباتودرسعت پورې محدود دي.که چېرې د  يپه کانال کې داوبواصغر •

کېدنېد درسوباتوله    تل  به  کانال کې  نوپه  لږ يش  ي   کېدنه  رسعت څخه  به  له مخې    ې رامنځته يش چې 

رسعت    بهیر  توګه،داوبود  ې ديش.نوپه    ېړ اوال ستونزي ر   ې کړنه اوساتنه کې به ډیر  مقدار کم اودکانال په

لږ  نه  د دومره ډیر  یيب اونه هم دومره  )توږنې( المل وګرځي  نه  يش چې دوینځنې  يش چې درسوباتو  هم 

 ( ویل کیږي. 0Vرسعت )   ې المل وګرځي.نو دارنګه رسعت ته بحراينتل کېدند

   : ی( پیداکړید0Vمخې بحراين رسعت ) کینیډی دالندینۍ رابطې له  •

𝑉0 = 0.55 𝑑0.64    ( 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠) 

 چیرته چې:

−𝑉0 بحراين   ( رسعت پهm/sec .) 

−𝑑  یپه کانال کې داوبوژوروال  ( پهm.) 

 حقیقی رسعت پربحرانې رسعت یعنې:  بهیر ( دارنګه السته راځي:دCVRدبحرانې رسعت نسبت ) 

𝐶𝑉𝑅 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
=

𝑉

𝑉0
 

کانالونود  ېدب • پوښښه(  )   لپاره دبحراين  ډیزایناسرته)بی  د  نسبت  کیږي چې  1.1-0.9رسعت  منل  پورې   )

 . یپه الس راغل دغه نسبت دمجرا دژوروايل دکمولو او یا دمیالن دبدلولو پواسطه 

•  ( فورمول  د(:Manning’s Formulaدماننګ  داساس  چې  کې  مجرا  لرونکې  ثابت  داپه  میالن 

 فورمول کې به:  دی ( راکوي.په Vوی،حقیقي رسعت ) 

i. شعاعدرولیکې یيحقیقی ه  (R .ثابت وي ) 

ii. زیږ دسطحې د ( والې رضیبN .ثابت وي  ) 

𝑉 =
1

𝑁
. 𝑅

2
3    .  𝑖

1
2 
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 چیرته چې:

−𝑉 بهیر د   ( رسعت پهm/sec .) 

−𝑁    اواړخونوزیږ داد دتل  دمجرا  هم  اویا  رضیب  )کلکوالې(  د  دزیږوالې  وايل  دارضیب  یرضیب  کله  .کله 

رضیب    ددېولې بیا هم    يرضیب اندازه دسطحې دحالت پورې اړه لر  ددېدماننګ درضیب په نامه هم یادیږي. 

 ( پورې ده. N=0.01-0.045اندازه د ) 

−𝑖  ی( د یدکانال دتل میالن )ځوړ . 

−𝑅 هد شعاعدرولیکې اسايس یيه   ( پهmچې دکانال دسطحې دمساحت اود هم )له  محیط  ي سطحې دلوند شو  دی

 نسبت څخه السته راځي،یعنې:

𝑅 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
, 𝑚 

 ( Chezy’s Formulaفورمول )  يدشیز  •

𝑉 = 𝐶 √𝑅 𝑥 𝑖 

 چیرته چې:

−𝑉 بهیر د   ( رسعت پهm/sec .) 

−𝑅 هد  شعاعاسايس  هایدروليکي   ( پهm.) 

−𝑖  ی( د یدکانال دتل میالن )ځوړ . 

−𝐶 چې دکانال دشکل اوسطحې پورې اړه لري.يدشیزی دثابت په نوم یادیږ ،  

 ( Side Slopes for Designلپاره اړخین میالنونه)  ډیزایند •

a)  تررسه شوې وي.   يې کانال لپاره:حقیقی میالن ته چې اسرتکاري  يداسرت شو 

b)  ( پرته له 1:1/2دبی اسرته کانال لپاره )نه چې ساختامين میالن په پام کې ونیول يش.   دی 

 دي.   يپړاوونه روښانه شو  ډیزایندماننګ اوشیزی دفورمولونوپر مټ په الندینۍو ساده منونو کې دکانال د
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1کانال چې اړخین میالن یې )   یيیو ذوذنقه    مثال:3.6 
1

2
20( په عمودي دی.داوبو ) 1( په افقي او ) 

𝑚3

𝑠𝑒𝑐
( مقدار  

 ( یې  )ځوړی(  میالن  دتل  دm/km 0.5چې  دی،تیروي.تاسې  دمجراژوروال رشایط  اقتصادي(  مخې  له  ( d)   یو 

  .( ويN=0.01( پیداکړئ په دايس حال کې چې دماننګ رضیب ) bعرض )  ی اندینلومړی

 مقطع ده،نو:  یيو له مخې ترټولوغوره مقطع ذوذنقه رشایط اقتصادي دحل:

 مساوی کیږي دمجرا داړخین میالن رسه،یعنې:  ېی نياميي  عرض   يدمجراپورتن

𝑏 + 2𝑛𝑑

2
= 𝑑√𝑛2 + 1 

n څرنګه چې: =
3

2
=  نو:  1.5

𝑏 + 2 𝑥
3
2  𝑥 𝑑

2
= 𝑑√(

3

2
)

2

+ 1 

b = 0.6 𝑑 
 دماننګ دفورمول له مخې: 

𝑉 =
1

𝑁
. 𝑅

2
3    .  𝑖

1
2  ,

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

N)   څرنګه چې = Rمقطع لپاره )  ي( او دترټولو غوره اقتصاد0.01 =
d

2
 ( نو: 

𝑉 =
1

0.01
. (

𝑑

2
)

2
3   

 𝑥  (
0.5

1000
)

1
2

 

= 1.41  (
𝑑

2
)

2
3   

                      … (1) 

 څرنګه چې:

𝑉 =
𝑄

𝐴
.  

𝑉 =
20

(𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑
=

20

(0.6 + 1.5𝑑)𝑑
=

20

2.1𝑑2
             … (2) 

 دمساوي کیدو په صورت کې: ( رابطو 2( او) 1د) 

20

2.1𝑑2
= 1.41  (

𝑑

2
)

2
3   
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 حلولو څخه وروسته یې لرو:له 

d = 2.045 𝑚 

 او:

b = 0.6 𝑥 2.045 = 1.23 𝑚 

 . کړئ ډیزاین پوښښه )بی اسرته( کانال لپاره مقطع  ېو معلوماتوله مخې دیوه بېندیدالنمثال: 4.6 

Q = 50
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

V = 1 
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

B

𝐷
= 6 

N = 0.0225 

Side slope = 2: 1 

 حل:

 دمقطع مساحت:    

A =
50

1
= 50𝑚2 

 همدارنګه:

A = (𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑 

A = (𝐵 + 2𝐷)𝐷   … (1) 

B

𝐷
= 6     𝑜𝑟    𝐵 = 6𝐷 

 قیمتونو په عالوه کوو: د( B( او) Aرابطه کې د )  (1)په  

50 = (6𝐷 + 2𝐷)𝐷 = 8𝐷2    

𝐷2  = 6.25  

𝐷 = 2.5𝑚    𝑎𝑛𝑑    𝐵 = 15𝑚    



   

 
 

306 

 کانالونه                   د اوبولو لګولو انجيرني  

 

 دماننګ دفورمول له مخې يې میالن )ځوړی( پیداکوو: 

𝑉 =
1

𝑁
. 𝑅

2
3    .  𝑖

1
2     ,

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=    

50

15 + 2√5  𝑥2.5
=

50

26.18
= 1.91𝑚 

 پس:

1 =
1

0.0225
 𝑥 (1.91

2
3) 𝑖

1
2 

 السته راځي: ساده کولوڅخه دمجرا دتل میالن )ځوړی( دارنګه له دپورته رابطي 

𝑖 =
1

4740
 

30د )   مثال:  5.6
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
په داسې حال کې چې دتل میالن   کړئ  ډیزاینکانال    یي( مقدار اوبودتیرولولپاره یو ذوذنقه  

 . ( ويC=50)  یې( اودشیزی رضیب  1.5:1)  یې( ،اړخین میالن 1:1800)  یې

 عريض مقطع:  اقتصاديمجرا ترټولو  یي حل:دذوذنقه  

𝑏 + 2𝑛𝑑

2
= 𝑑√𝑛2 + 1 

𝑏 + 2 𝑥
3
2 𝑥𝑑

2
= 𝑑√(

3

2
)

2

+ 1 

𝑏 = 0.6𝑑 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉, 

 دشیزي دفورمول له مخې: 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝐶√𝑅 𝑖   , 

30 = (𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑 𝑥 50√
𝑑

2
 𝑥 

1

1800
 𝑥 (𝑅 =

𝑑

2
) , 

30 = (0.6𝑑 + 1.5𝑑)𝑑 𝑥 50√
𝑑

2
   𝑥 

1

1800
 , 
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𝑑 = 3.12𝑚 

 او:

𝑏 = 1.872𝑚 

 . کړئ ډیزاینمقطع  اقتصاديومعلوماتوله مخې دیوه کانال لپاره ېندیدالن مثال: 6.6

i. :20 مقدار
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

ii. :دسختوالې رضیبN=0.01     

iii.  2په افقي یعنې:  ې اودر  عموديدوه په  ،یېکانال په بشپړه غوڅونه کې چې اړخین میالنV:3H 

iv. 1/2000میالن )ځوړ(: داساس )تل( داوږدوايل 

 

 حل:

𝑏 + 2𝑧𝑑

2
= 𝑑√1 + 𝑧2 

𝑏 + 2 𝑥
3
2 𝑥𝑑

2
= 𝑑√(

3

2
)

2

+ 1 

b = 0.605𝑑  

 دماننګ دفورمول له مخې: 

𝑉 =
1

𝑁
. 𝑅

2
3    .  𝑆

1
2     ,

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

=
1

0.01
. (

𝑑

2
)

2
3   

 . (
1

2000
)

1
2

   

𝑉 = 1.40 𝑑
2

3      

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

20

(𝑏 + 𝑧𝑑)𝑑
=

20

(0.605 𝑑 +
3
2) 𝑑

=
20

(0.605𝑑 + 1.5𝑑)𝑑)
=

20

2.10𝑑2
 

1.40𝑑
2
3 =

20

2.10𝑑2
   

𝑑(
2
3

+2) = 6.76   

𝑑 = 2.047 𝑚   
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𝑏 = 20.605 𝑥 2.047 = 1.23 𝑚   

𝑏 = 1.23 𝑚   

 . کړئ ډیزاینمقطع  يکانال لپاره اقتصاد یي ومعلوماتوله مخې دیوه ذوذنقه  ېندیدالن مثال: 7.6

5.0 مقدار:
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
میالن      N=0.013رضیب:  وايلزیږ   د، اړخین  افقي  یې ،  په  اودوه  عمودي  په     1V:2Hیعنې:  .یو 

 . دي 1/1000میالن )ځوړ(: )تل( داوږدوايل داساس او

5.0 حل:ورکړل شوې: مقدار: 
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
ی    N=0.013والې رضیب:زیږ د، افقي    ې، اړخین میالن  یو په عمودی اودوه په 

 . دي 1/1000داساس )تل( داوږدوالی میالن )ځوړ(: او  1V:2Hیعنې:

 

 :عريض مقطع لپاره یيدذوذنقه 

𝑏 + 2𝑛𝑑 = √(𝑛2) + 1
𝑛𝑑

   

𝑏 + 2 𝑥2𝑑 = √(22) + 1
𝑛𝑑

   

𝑏 + 4𝑑 = 4.47211𝑑   

𝑏 = 0.47211𝑑  

 مساحت یې: 

𝐴 = 2.471𝑑2    

 ( دی نو: R=d/2( او ) Q=A x Vڅرنګه چې ) 

5.0 = 2.4721𝑑2𝑥 
1

0.013
𝑥 (

𝑑

2
)

3
2

  𝑥 (
1

1000
)

1
2

  

5.0 = 2.4721𝑑2𝑥 76.923𝑥𝑑3/2.828 𝑥 0.013162 

𝑑
7
2 = 2.3516    

𝑑 = 1.276 , 𝑏 = 0.6024𝑚    
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 (Lining of Canals) يکانالونو پوښښ کار   د7.6  

( پورې وي دکانال دتل  cm 15-2.5چې ضخامت یې د )   په واسطه  دی څخه موخه دیوې نرۍ پر  ۍپوښښ کار له  

د  کول  کار ياواړخونوپوښښ  پوښښ  په  چې  مواد  د   ۍ .هغه  عبارت  کیږي  اخیستل  ګټه  ورڅخه    و له:پخ   يکې 

 اوداسې نور.  هکانکریټي بالکونه،اوسپنیز کانکریټ،قیر،ګډه شوې خاور  يتیار شو  واردمخه، ې،تیږوخښت

 شکل( کې ښودل شوې ده.   8.6)  دیکانال يوه ځانګړي مقطع په الن يدپوښښ شو 

 

 .شکل: داسرت شوي کانال عريض مقطع - 8.6

 

 ( Purposes of Liningموخې ) ۍپوښښ کار  د8.6  

 کیږي: يموخو لپاره پوښښ کار  الندېنېو په ټوله کې کانالونه د 

i.کچه راکمه کړی.  یا فلرتي ضایعاتوچې په کانال کې دڅڅیدنې 

ii. يشنیوی و وینځنې څخه مخله چې دکانال دتل . 

iii.ډیر يش.  دی لپاره چې داوبو مقدار ډیر يش نو دبهیدونکواوبورسعت  ددې 

iv..چې دکانال جوړونه اقتصادي يش 

v.ودریدوڅخه پکې مخنیوی کیږي. له  داوبو 

vi. په کانال کې داوبومقدار ډیریږي. وررسه 

vii. ځمکه ډیریږي.  دیداوبخورالنوررسه 

viii. کیږي. مخنیوی دکانال په بدنه کې دوښو دشنه کیدلو 

ix. ویجاړیدنې څخه ژغوري. له  دکانال بدنه دسیاليب اوبو   

 

  

 شکل کې:  - 8.6په

 نظاريت لورې.  .1

 منظمه سنګکاري. .2

 سخت ډکون. .3

 کانکرېټي پوښښ. .4
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 ( Advantages of Liningګټې ) کارۍپوښښ   د 9.6  

i. و کې دپام وړ کموالی ضایعاتله مخې دڅڅیدنې په    کارۍ دپوښښ  :یوکې کموالضایعاتڅڅیدنې په    د  

 يش چې اړونده ساحه کې ډیره ځمکه خړوبه کړي.   یترتیب ،اوبه کوال  دیرامنځته کیږي. په 

ii. بندیدوکې کموال  اوبو  د ده،چې  :یپه  داوبوبندیدنه دڅڅیدنې اصيل رسچینه  کانالونوکې  پوښښه  بې  په 

 رالږه کړو.  ېکې ی کارۍشودکانال په پوښښ  یکوال 

iii. لوړو رسعتونوته پکې اجازه ورکړ يش:  یکیدا   يش چې   یکوال   کارۍدکانال پوښښ  يش چې داوبو 

کې رامخې ته کیږي نو    پایلهپه    کارۍداوبولوړرسعتونه وزغمي.څرنګه چې صافه اوهواره سطحه دپوښښ  

 هم راکمیږي.  یې  یدسطحې زیږوال 

iv. يش:  یکیدا ته  رامخې  وررسه  میالن)ځوړ(  ډیر  دتل  چې  ډیيش  په  دمیالن  دتل  رسه    وايلردکانال 

يش چې اوبه اړونده ځمکو ته    یو اوهم کیدالومړی ر  یوڅخه پکې کموالضایعاتتبخیري له شو چې  یيکول

 په بیړي ورسوو. 

v. کموال  د يې  کې  لګښت  په  ته  یيښ :یڅارنې  څارنې  کلنۍ  لږې  کانال  شوې  پوښښ  ولری  ځکه   ياړتیا 

 نباتات پکې لږه وده کوي او هم پکې درسوباتودکښیناستلوکچه لږه وي. 

 ( Additional Advantages of Canal Liningنورې ګتې) کارۍکانال دپوښښ   د

 راکموي چې له مخې يی ډیوټي پورته کیږي.  ضایعاتله اړخه داوبو )فلرت کېدنې ( دڅڅیدنې  .1

 داداوبوودریدل کنټرولوي.  .2

  جوخت کې دکانال په بدنه کې همواره اوصافه سطحه رامخې ته کیږي چې وررسه    پایلهپه    کارۍدپوښښ   .3

 راځي. ی داوبوپه رسعت کې ډیروال

 راځي.  ی درسعت په زیادښت رسه سم داوبودمقدارپه کچه کې هم ډیروال .4

 هم رامنځته کیږي.  ی وکموالضایعاتدرسعت په ډیریدورسه دتبخیري  .5

 وینځنې څخه مخه نیيس. له دادکانال دتل )اساس(  .6

 امکانات هم راکمیږي. دو رسه دکانال په تل کې درسوباتوتل کېدنه( داوبودرسعت په ډیری .7

 لوي. راشنه کیدل کنټرو  )وښو( ګانوه دکانال په اوږدوالې دکانال په تل اواړخونوکې دګیا .8

 رامخې ته کوي.  يدکانال دمقطع لپاره استوار  يکار پوښښ  .9

 دکانال دڅارنې اومراقبت لګښت راکموي.  .10
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 ( Disadvantages of Canal Liningزیانونه ) کارۍپوښښ   کانال د د10.6  

لري  له    کارۍکه څه هم دکانال پوښښ   • په    ودزیانون   دهغه    ولې دکانال ګټې.  زیانونه رسه رسه ګټې هم 

 دي:  ي ډول ذکر شو  دیزیانونه په الن کارۍدي.دکانال دپوښښ  ېپرتله ډیر

 ته اړتیا لري.  ېزیاتې بودیج  کارۍدکانال پوښښ  .1

 ولیږدول ته    یيیوبل ځ  دی  يکار دتل لپاره کیږي،دابه ستونزمنه وي چې دغه کړې پوښښ    يکار پوښښ   .2

 يش.

 دویجاړیدنې بیا جوړونه ډیره ستونزمنه ده. کارۍدتررسه شوې پوښښ  .3

برم څخه پرته کومه اضايف ساتنه چې دبرم پواسطه دموټرودتګ  له  کانال مقطع  دیوه  شوې    ي کار پوښښ   .4

 کې په پام کې نه نیول کیږي.   کارۍراتګ یا هم دپیاده تګ راتګ لپاره وي دادمقطع په پوښښ 

 ري. کړنې تررسه کول ډیروخت ته اړتیا ل دغه راز یې  .5

   ېځانګړتیاو   کارۍ وړوالې/ دپوښښ  کارۍ دښې پوښښ 11.6 

(Suitability if Good Lining/Properties of Lining ) 

 وي:  یځانګړتیاوولرونکالندېنېو د د یيمواد مناسب وي نوب کارۍلپاره چې دیوه کانال دپوښښ  ددې

ب  کارۍ هغه مواد چې دکانال په پوښښ   .1 لرونکي    دبشپړ کلکوايل  دیوړاند داوبوپه  یيکې کارول کیږي 

 وي. 

دکلکوايل .2 موادو  ددغو  دهمدارنګه  ب    اندازه  و یيرضیب  لږه  مؤثره   هایدروليکيترڅو   يد  ډیره  مقطع 

 وي.  پرله پسې ،کلکه او

 وي.  پرله پسېد مستحکم اویيلپاره ټاکل کیږي ب کارۍهغه موادچې دکانال دپوښښ  .3

د ډیر کم  یيدساتنې لګښت ب کارۍوي.دکانال دپوښښ نه د دلوړلګښت لرونکې یيب ېکار دکانال پوښښ  .4

   وي.

  یي د دګیا ګانودشنه کیدو په وړاندی ښه مقاومت وکړ یيکې کارول کیږي ب  کارۍهغه موادچې په پوښښ   .5

 پکې رامنځته نه يش چې حیوانات پکې واوسیږي.  ييش اوداسې سور 

 یو دتګ راتګ پواسطه تخریب نه يش. د دکښتیيکې کاریدونکې مواد ب کارۍپه پوښښ  .6

 مستحکم پاتې يش. دید داوبودلوړ رسعت په وړانیيدغه مواد ب .7

 

 . يد داړین میالن رامنځته کیدو ته اجازه ورکړ یيهمدارنګه دغه مواددجوړیدو په وخت کې ب .8
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 ( Types of Canal Liningډولونه )  کارۍ دکانال دپوښښ 

 ډولونه چې په ټوله کې کارول کیږي دادي: ل ېال بېب  کارۍدکانال دپوښښ 

a)  يکار دسختې سطحې پوښښ: 

 . يکار سمنټ پوښښ  ېټيدکانکر .1

 . يکار دپلسرت پوښښ  .2

 . يکار دپخوخښتو پوښښ  .3

 . يکار ټ پوښښ ې دقیرې کانکر .4

 . يکار دتیږودبالکونو پوښښ  .5

b)  يکار دخاورو دنوعي پوښښ: 

 . يکار دتپک شویوخاورو پوښښ  .1

 .ي کار سمنټ پوښښ -دخاورو .2

 . يکار دروکاربونیټ پوښښ یيدسودیم ه .3

c)  يکار دډوبو اوساتل شویوپردو پوښښ : 

 . يکار چمتوشویوروښانه فابریکوي پردو پوښښ   نیودمخک .1

 . يکار دبنټونیټ خاورواوکلکوخاورو دپردو)غشاوو( پوښښ  .2

 ( Hard Surface Linings)  کارۍ دسختې سطحې پوښښ  1.11.6

پوښښ  ې کانکر-يدسمنت (1 کانکریټ  :يکار ټ  ساده  دکانال  10cm-5) په  دسمنټو  چې  رسه  ضخامت   )

،دځمکې   هد داندازې  دښه  لرياځانګړتیاوواودمجرا  وي،اړه  حالتونولرونکې  پوښښ ي درولیکې  .داډول 

کې رامنځته کیږي دقیر    يکار ډول پوښښ    دیپه ټوله کې دلګښت لرونکې ده.هغه درزونه چې په    يکار 

 پواسطه ډکیږي. 

پوښښ   (2 کریسټ  ده يا  د:ي کار شاټ  اصطالح  تخنیکې  مساله    ددې،وه  دسمنټو  چې  کیږي  کارول  لپاره 

بان لرونکې دفشار وي دکانال په سطحه  اچول کیږي.دادسمنټو اوشګویومخلوط    دیدنوزل پواسطه چې 

 ( پورې وي. 6.5cm-2.5ضخامت د )  ۍ کار ډول پوښښ   ددې( دی. 1:4چې نسبت يې )  ید

 

 دیوه ګونې اویا هم دوه ګونو طبقو څخه دخښتود  ۍکار دخښتو پوښښ  :کارۍدخښتو یا ډبرو پوښښ   (3

   کارۍډول پوښښ    ددېوي. ې( پورې وی،جوړه شو cm 30-1.5مسالې څخه چې ضخامت یې ) 
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يش په سمنټي مساله    یبالکونه هم کیدا غیر منظم ډبرین    ( سمنټي مساله کارول کیږي. 1:6دجوړولولپاره ) 

 ده مګر دادډیر لګښت لرونکې ده.   ګټورهيش.دمنظموډبرو کارونه ډیره  یپرځا ی کې ځا

پوښښ   شو  کارۍداډول  کارول  کانالونوکې  په  اوهاویلې  دبهاکرا  یې  ېدپنجاب  کې  کانال  په  ده.دبهاکرا 

په پرتله    کارۍ پوښښ    ي ټ ېیزمنتیا دکانکردرولیکې اغيا و هي کارډول پوښښ    ددې اغیزمنتیا بیخې روښانه ده. 

کې   مینځ  دخښتوپه  چې  کې  صورت  په  کښیناستنې  دلږې  )اساس(  ده.دتل  درزونه  کوم    یېډیره 

ورکوي  هغه    راپیداکیږي نه  اجازه  ته  داوبوڅڅیدنې  نوځکه  وي  له  ډیرواړه  تیرې    دی چې  درزونوڅخه 

ویجاړیدنه رامخې    کارۍ ډول پوښښ    ددې که چیرې  يش.اما که چېرته دتل)اساس( کښیناستنه ډیره وي او 

 بیرته رغونه تررسه کړو.  یېشو چې په اسانۍ رسه  ینوکوال  ته يش

پوښښ    يدقیر  (4 پوښښ  له  :يکار کانکریټ  د  څخه  ډیرولږو    کارۍقیر  په  کاراخیستل  حیث  دموادوپه 

مخلوط څخه په  له  جغل    يټ په ډیردقت رسه دقیر اودتیږودمیده شو ېونوکې تررسه کیږي.قیری کانکریيځ

توګه دیو    ېپه الس راکوي،په ځانګړ   يکار وه ارزانه پوښښ  یيیوې ټاکلې تودوخه کې په الس راځي.د

 ل کیږي. هیوادپه هغوسیموکې چیرته چې قیر شتون ولري،کارو 

په هغې سطحې    یيبالکونوڅخه چې مسالې رسه یو ځله  دادغیرمنظموډبرو :کارۍدډبرودبالکونو پوښښ    (5

و   کارۍچې پوښښ    دی بان توانیږي چې    دیبان  دیپه    کارۍ ،جوړیږي.دادول پوښښ  يته چمتو شوې 

کړي ازمیښت  توګه  اغیزمنه  په  داوبود.داوبوڅڅیدنه  وړاندی  بهیر  مګر  مقاومت   په  وړ    دپام 

 . یاغیزمنه ده ولې لګښت یې ډیر د يکار لری.دمنظموډبرو پوښښ 

 (Earth Type Lining)  کارۍپوښښ  ینې نوعې دخاورو  2.11.6

پوښښ   (1 شویوخاورو  نفوذه  کارۍدټپک  ټپک  :دغیرقابل  اوښه  مقدار  الزم  درطوبت  چې  خاوروپوښښ 

شویوخاورو  )تخته(  ټپک  کیږي.ددغو  وي،اچول  شوې  د)   کارۍپوښښ    د)تخته(  (  90cm-30ضخامت 

 هغه وخت ډیره ګټوره وي کله چې خاوره په ساحه کې شتون ولري.  ارپورې وي. دا ک

پورې هغه وخت مناسب وي  ( نسبت  1:6-1:4:دخاورواوسمنټو یومخلوط د) يکار سمنټو پوښښ  -دخاورو (2

نو  وي  شوې  )تخته(  ټپک  ښه  سطحه  چې  نفوذه وي.کله  قابل  دواړه  اوشګه  خاوره  چې  پورتلنډی  دکله 

د)  دبدنې څخ15cm-10سمنټویومخلوط  پورې پرې اچول کیږي،داداوبوڅڅیدنه دکانال    دی کموي.    ه( 

 شګوپواسطه پوښل کیږي.  پوښښ ته لږ تر لږه تر اوو ورځو پورې اوبه ورکول کیږي اویا دملدو  يسمنټ

 

پوښښ   (3 کاربونیټ  د يکار سودیم  مخلوط  کاربونیټ  اوسودیم  خاوری  درسیښناکې  ترلږه    ی:دا  لږ  چې 

 ( او) %10پکې  خاوره  رسیښناکه  و 6%(  کاربونیټ  سودیم  پوښښ    ددې. ي(  تر    کارۍډول  ضخامت 
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 (10cm  پوښښ کیږي.داډول  ساتل  پورې  په    يکار ( 

 نه ده.  يکار پوښښ  پرله پسېکیږي ځکه چې ډیره کوچنیوکانالونو او ویالو کې کارول 

 

   کارۍ دډوبوشویو اوساتل شویوپردو پوښښ  3.11.6 

                                              (Buried and Protected Membrane Lining ) 

پوښښ    نیودمخک (1 پردو  فابریکوي  کیږي    2سپڼسیو له  دا  :يکار چمتوشویوروښانه  اوبدل  څخه  سنډو  یا 

پوښښ   پواسطه  دقیر  بان  يکار اوبیا  سطحې  همواره  یوې  چې    دیکیږي.داپه  کومه  هواریږي 

 شوې وي.  يکار دخاورینوموادودطبقي پواسطه پوښښ 

پوښښ   (2 دپردو)غشاوو(  خاورواوکلکوخاورو  خاورويکار دبنټونیټ  درسیښناکه  یا  اسرت  له    :دادبنټونیټ 

دیوي چمتوشوې سطحې دپاسه اچول کیږي اودخاوروپواسطه پوښل    ي ( و 4cm)   یې څخه چې ضخامت  

 کیږي. 

 ( په ضخامت رسه پاشل کیږي1.5mm:درسک تیل دسطحې دپاسه تقریبآ د ) يکار درسک دتیلو پوښښ   (3

بان  دی اوپه    سطحې  شوې  چمتو  په  ګرځي.  8cm) د  دی رسه  المل  رطوبت  دمناسب  رسه  ژوروايل  په   )

 په نتیجه کې تیل دخاوروپه سوریو کې ورننوځي. اوکیږي   يکار حه ښه هموار سط

 ( Cross-Drainage Works)  کړنې   يعريض زابر  12.6

اوبودپاسه اویا هم  زابري جوړیږي چې کانال کې اوبه په محفوظ ډول رسه ده پار ل ددېداوبولګولوساختامنونه  •

ذخیرې    ېیو له  کړنې ویل کیږي.کله چې کانال    زابري ته عريض  چارو تیرې کړي،چې دغو   دیاوبوالن  زابريد

له   امتداد مخکې  په  رااخيل دخپل مسیر  اوبه  اړونده    دی څخه  د  اړونه چې  و طبیعي  بېالبېلسیموته ورسیږي 

کیږي، مخامخ  چې    ددېزابرونورسه  ده  نواړینه  ورسوي  اوبه  اړمندوسیموته  کانال  چې  زابردلپاره    ي عرضی 

 ه يش. تررس  دیجوړول چارو 

زابر • السیر)مسیر( چارو   يدعريض  خط  نودکانال  ځکه  لري  لګښت  ډیر  وي    يي  جوړول  کم    چېدارنګه 

 ساختامنونه په الس رايش.  زابري شمیرعريض

 

الن • کوال 9.6  -  )شکل  دی په  څنګه  چې  کیږي  داراښودل  کې  دا  ی(  السیر)مسیر(  خط  دکانال  تیر    سېشو 

 له مینځه یوسو اویا یې هم را کمې کړو.  چارې عريض  يکړوترڅو زابر

 
 اواور نه اخيل.یوه معدنې ماده ده چې دپنبې په شان اوبدل کیږي  2
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 طریقې. يشکل: دعرضی زابر دمخنیو  -   9.6

 ( Types of Cross-Drainage Worksډولونه ) کړنو  زابريدعريض   13.6

 ډول دي:  دیډولونه په النکړنو  زابري دعريض 

a)   )داوبوناوه)ترناب([a)10.6- .]شکل 

b) ( ياوبوتیرونک دیسیفون )دځمکې الن([b )10.6- .]شکل 

c)  ریدل ېبرابرو سطحو نه داوبوتله([c )10.6 - .]شکل 

d)  وتل او ننوتل داوبو([d )10.6 -  .]شکل  

ب • رسه  دبل  یو  اوزابردواړوتیریدنه  بیيدکانال  وي.دزابرپشته  ډول  نارمل  په  لوړه  یيد  کې  برخه  داوبودتیریدوپه  د 

 اواستواره وي. 

                                                     

                                (a ))داوبوناوه)ترناب.                                                                   (b )اوبوتیرونکې( دیسیفون )دځمکې الن.    

                                           

                                            (c ) برابرو سطحو نه داوبوتیریدل له.                                                 (d)  وتل اوننوتل داوبو.  

 شکل. -   10.6

 

 شکل کې:  - 9.6په

 . انحرايف کانال .1

 .عريض زابري کړنې .2

 . تنظیمونکي ساختامنونه .3

 . چک بند .4

غريض   .5 کونکي  مانع  څخه  مسیر  دمستقیم 

 کړنې.

 انحرايف کانالونوته داصيل کانال بهیر. .6
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a)  ( ترنابAqueduct:)    ډول رسه دکانال    ډاډمنچې په    یاوبولګولوساختامن څخه عبارت د   ههغله  ترناب

 روي. ېاوبودپاسه ت زابرياوبه د

 طوله مخې تررسه کیږي: ي او رش ېندیدترناب جوړول دالن

i.   لیول څخه پورته وي.له کله چې دکانال دتل لیول په خوړ کې داعظمی سیالب 

ii. ار څخه ډیروي. دمقله  اوبومقدار په کانال کې داوبو يپه هغې صورت کې چې دزابر 

 جوړونه یې: 

کانکریټو څخه دمستطیيل عرضی مقطع په شکل چې لرونکی دتهداب  له  مساله لرونکوډبرویا  له  ترناب)ناوه(  

تیریږي.دترناب پورتنۍ برخه دڅارنې په موخه   دیو څخه الن یيپله  ده.دزابراوبه دترناب  ېوي،ترکیب شو و  یياوپ

 خالصه پايت کیږي. 

 (11.6   (a ) -    دترناب یوه )یوه برخه یې داوبولپاره    .  ید   یراښیي چې ترناب په دووبرخوویشل شو   بېلګهشکل

له  ض څخه ځکه کم په پام کې نیول کیږي چې  مجرا اوبله برخه یې رسک راکوي.دترناب عرض دکانال له عر

 نه پکې داوبورسعت ډیر يش.   يلور  ه بل لومړییوې خوا نه یې دساختامين حجمونو کچه راکمه  

له  شکل([ کله چې داعظمي سیالب دزابر لیول دکانال دتل   - 11.6   (b )] ) (:Syphon aqueductترناب )   سیفوين

 ې د زابرڅخه تیرې کړي په  دیله چې دکانال اوبه  یترناب نه يش کوال  دیلیول څخه ډیر زیات وي نوعا

نیول کیږي.په  یشکل( کې ښودل شوید   -  11.6صورت کې سیفوين ترناب لکه څنګه چې په )   ،ورته په پام کې 

داوبورسعت  چې  ډول سیفون ته دارنګه میالن ورکول کیږي    ېد .يبهیږ   دیدروستاتیک فشار النيازابرکې اوبه ده

 يش. نیوی و کښیناستنې څخه پکې مخله  رسوباتو هم ديی ډیراودسیفون پاکیدنه پخپله تررسه يش او 

 

                                

                  (a ) )داوبوناوه)ترناب.                                                                                 (b )سیفوين ترناب.    

 شکل. -   11.6
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 ( نورډولونه: ېدترناب )ناو 

 روي. ې ( څخه ډ15m)  له ېچې عرض ی  ی زابرونولپاره مناسب د ودادهغاب:ن ډبرین تر یمسالې رسه یوځا (1

 ( څخه ډیروي. 15m-2.4)  له ېچې عرض ي  یطبیعي زابرونولپاره مناسب د  ودادهغ داوبولګولوپلچک: (2

زابر: (3 ډوله  د  داوبولګولوسلب  مناسب  زابرونولپاره  طبیعي  يچې    یدادهغې  څخه  2.4m) له    ېعرض   )

 لږوي. 

ترناب:یيداوبولګولوپ (4 ډوله  دپ  يې  عرض  چې  ډیرکم    زابريدادهغواوبولګولومجراګانولپاره  پرتله  اوبوپه 

 مراجعه ويش.  دیشکل( ته  - 12.6ي. ) دوي اودزابرعرض پراخه وي،مناسب 

 

 پ )نل( ډوله ترناب.ياشکل: پ -   12.6

b)  نیول کیږي چې  (:یاوبوتیرونک  دیسیفون )دځمکې الن دخوړدتل لیول په کله  داهغه وخت په پام کې 

لیول څخه پورته وي.هرکله چې دسیالب اوبه دکانال په یوې برخه کې  له  کانال کې داوبوداعظمي سطحې  

النله  دکانال   دځمکې  ته  ساختامن  نودغې  تیریږي  څخه  ویل    دیرس  )سیفون(  ساختامن  اوبوتیرونکې 

 . یچې سیفون دترناب رسچپه حالت د د وویل يشياکیږي.داهم ب

 

 )سیفون(.  یاوبوتیرونک دیشکل: دځمکې الن -   13.6

 طوله مخې تررسه کیږي: يا رش   الندېنېودسیفون جوړول د 

 صورت کې چې دزابراوبه دکانال داوبوپه پرتله لږې وي.  هپه هغ (1

رسه دارتفاع توپیر    ېانداز کله چې په کانال کې داوبوداعظمي سطحې دلیول اودزابردتل ترمنځ په کافې   (2

 شتون ولري. 

 

 شکل کې:  - 12.6په

 .رسک .1

 . زابر .2

 . داوبوډکه سطحه .3
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پریښودل کیږي.که چیرې رسوبات    ېدپه   نه  په موخه خالصه  برخه دڅارنې  پورتنۍ  ډول ساختامنونوکې،دکانال 

 يش.  ای په اسانۍ رسه پاک کړ  دیساختامن په بدنه کې جمع شول نودابه ډیره ستونزمنه وي چې بیا  ددې

)   یاوبوتیرونک   دیدځمکې الن  اوداوبوپه    حالت کې  دیپه  شکل(:  -  14.6سیفون  دکانال تل تنګ ساتل کیږي 

 کچه راکمه کړي. راټولیدو خروجې برخه کې ورته دزینوپوړۍ )پتې( په پام کې نیول کیږي ترڅودرسويب موادود

 

 (a)   14.6  -  :اوبوتیرونکې )سیفون(.  دیدځمکې النشکل 

 جوړیږي:  دیطو الن يا رش  الندېنېوکانال څخه دزابري اوبودتیریدوپه موخه د له دا

i. سطحې دلیول اودکانال دتل ترمنځ    ي چې په خوړ کې داعظمي سیالب لیول په کانال کې داوبوداعظم  کله

 واقع وي. 

ii.  لیول څخه پورته وي. د په هغې صورت کې چې د خوړتل په کانال کې داوبوداعظمي سطحې 

iii. یا په    .په هغې صورت کې چې دخوړد تل اوپه کانال کې داوبوداعظمی سطحې لیول یودبل رسه توپیر ولري

تل څخه له  لیول څخه ښکته وي مګر دکانال  له  سطحې    يبل عبارت دخوړ تل په کانال کې داوبوداعظم

 ته وي.پور 

 

iv.   کله چې په خوړکې داوبوکچه په کانال کې داوبودکچې په پرتله ډیره وي داحالت دکانالونوپه کنټوري خط

 السیر)مسیر( کې رامنځته کیږي. 

 اوبوتیریدل( ترمنځ توپیر دی( اوسیفون )دخمکې الن ېدترناب )ناو  جدول:  -1.13.6

 سیفون  ترناب  ګڼه 

1 

برخه کې هغه وخت  یوې مجرا یا کانال په عريض    د  دا

په پام کې نیول کیږي چې دکانال دتل لیول په خوړ کې  

 دسیالب داعظمي سطحې له لیول څخه پورته وي. 

دیوې مجرا یا کانال په عريض برخه کې هغه وخت په پام کې    دا

سطحه   اعظمی  داوبو  دسیالب  کې  خوړ  په  چې  کیږي    د نیول 

 کانال داوبو له سطحې څخه پورته واقع وي.

 شکل کې:  - 14.6   (a) په

 . زابر .1

 . دالندینې بهیر ډکه سطحه .2

 .کانال .3
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2 
ډول ساختامن په شتون کې په خوړ کې داوبوکچه   ددې

 کانال داوبودکچې په پرتله ډیره وي.  د

خوړ    دډول ساختامن په شتون کې په کانال کې داوبوکچه    ددې

 داوبودکچې په پرتله ډیره وي.

3 
برخ عرضی  په  دکانال  چې  داده  موخه  کې  دترناب  ه 

 خوړ رامنځته کړي.  داوبو دتیریدو په موخه پراخ

خطره   ېدسیفون موخه داده چې په خوړکې دسیالب مقدار په ب

 توګه دکانال له عريض برخې څخه تیر کړي. 

4 

 

 

14.6 (b )-  .شکل 

 

 

14.6 (c )-  .شکل 

 

c)  دتقاطع سطحه   (Level Crossing ( )15.6  -  :)دخوړ    سطحهپه ځانګړی ډول کله چې دکانال دتل  شکل

د نوپه    سطحېدتل  يش  یوشان  داخلې   دی رسه  ته  کانال  اوبه  دخوړ  کې  رسه    صورت  اوبو  له  اودکانال 

  دی طو النيارش   الندېنېو چې دغې ډول زابری کړنې ته داوبودتیریدنې یوشان والې ویل کیږي.داد   ګډیږي

 جوړیږي: 

 

 

 .یشکل: داوبودتیریدنې یوشان وال -   15.6

i.  رسه یوشان وي.   سطحې يښ له دطبیعي خوړ  سطحهپه ځانګړي ډول رسه دکانال دتل ښې 

ii.  په اټکلیز ډول رسه په يوه حالت کې وي.  ونهپه خوړ او کانال کې داوبو مقدار 

 شکل کې:  -   15.6    په

 . زابر .1

 .کانال .2

 . زابري کنرتولونکي .3

 عريض تنظیمونکي. .4
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iii.  کچه چې داوبوپواسطه وړل کیږي هم لږه وي. هغه په خوړ کې دسیالب موده کمه وي اودرسوباتو 

iv.  ساختامن پرته بل کوم ساختامن نه ترسرتګو کیږي.  ېدله 

 ده: ېبرخوڅخه جوړه شو الندېنېوله نقشوی پالن راښیي.داکړنه  شکل داوبودتیریدنې دیوشان وايل  - 14.6

i.  .داوبودډکې سطحې پورې دخوړدڅوکې جوړول 

ii. کول.  یپرځا یبرخه کې دعرضی تنظیمونکو ځا  نۍ عريضدیدکانال په الن 

iii. فشاردتنظیمونکوجوړول. ينۍ برخه کې دارتفاعدیدخوړپه الن 

 ( Functioning) دیدن

یې تړلې اودکانال عريض تنظیمونکي په بشپړه توګه خالص    ي وي،نوتنظیونککله چې په خوړ کې اوبه نه   (1

 اوبه بهیږي.  پرته کومې ستونزېله ترتیب په کانال کې  دیوي په 

دعريض (2 اوبه  وي.اودکانال  خالص  پرمهال،دخوړتنظیمونکي  دسیالب  خوړکې  تنظیمونکوپواسطه   په 

 کنټرولیږي. 

ډول  ياب (3 پسې  پرله  نوپه  وه  اړینه  اوکه چیرې  ويش  مخنیوې  والې څخه  دیوشان  دتیریدنې  کتنه    دید  يې 

 يش.   یاوڅارنه وکړ 

 

 ( Cross Regulatorعريض تنظیمونکي )   14.6

. نو  منشعبو کانالونوته اوبه ورتنظیم کړيې پورته کیدو ته اړتیاوي چې  په اسايس کانال کې داوبو سطح   که چیرې    

 درسوباتولرونکې  ېد اوبه ودرول شی اویا  ېد ( دبیا رغونې لپاره downstreamنۍ برخې ) دین دمجرا دال 

ورته په   يتنظیمونک  صورت کې عريض  ېد مجراته دسیالب پرمهال ورواړول يش نو په    دیسیند،نږ   ېد اوبه یوه نږ  

 پام کې نیول کیږي. 

( کې چې کانال بندیږی جوړ يش  downstreamنۍ برخې ) دیداسايس کانال په الن  یکله چې داوبویوتنظیمونک  

 ته عرضې تنظیمونکی ویل کیږي.  ې دنو 

بو  عفاصلو اوپه منشپه    ( 12km-9په استقامت د)   صورت دغه عرضې تنظیمونکي داسايس کانال داوږدوايل  ټولېزهپه  

 رسه،جوړیږي.   وايل  ې( فاصلو په لیر10km-6) د  وی کانالونوکې هر
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 ( Functions) ېی دیدن

i. کنټرول کړي.   بهیر چې دکانال په سیستم )بدنه( کې داوبو 

ii.  يش.  ایچې اخیستونکې کانال داوبوپواسطه تغذیه کړ 

iii.  په    ددې دمجرا  چې  ) دیالنلپاره  برخې  تړلوبانdownstreamنۍ  کانالونوپه  دمنشعبو  کې    برالسی   دی( 

 پیداکړو. 

iv.  شو دعراده جاتودتګ راتګ لپاره رسک رامنځته کړو.  یترڅو وکوال 

ی لپاره،)   دعريضشکل(:  -Construction  (،) 16.6) ې  جوړول  ) abutmentsتنظیمونکو  د   )grooves  او  )

 (piersرسه عريض  ییوځا   (  چې  کله  جوړیږي.  موازی  رسه  کانال  اسايس  يی    د  نواندازه  جوړیږي  تنظیمونکي 

) دیالن  دمجراد برخې  دتل  downstreamنۍ  کیږي.اوپه  له  (  ساتل  پورته  لږه  څخه  ورته  grooves) لیول  کې   )

 رسک څخه اداره هم يش.   له  يش چې  یدغه دروازې کیدا . پورته کونکې دروازې تړل کیږي يعمود

 

 

16.6 (a )- تنظیمونکی.  شکل: عريض 

کارول    عريض  لپاره  دتیریدو  اودکانال  دانتقاالتو  دپاسه  رسک  دموجوده  رسه  دپله  درسک  اکرثه  تنظیمونکي 

په   ېتنظیمونکدغورځونې    دا داوبو  امله  دیله  ساختامن څخه داوبولویدنه ډیره وي      دیله    ډیری وختونهکیږي.

 نوم یادیږي. 

 شکل کې: -(a)  16.6    په

 .دروازه .1

 .تنظیمونکيعريض  .2

 . پل .3

 ارتفاعي فشار تنظیمونکي  .4

 .منشغب کانال.  .5

 

 

 

 



   

 
 

322 

 کانالونه                   د اوبولو لګولو انجيرني  

 

16.6   (b )-  .شکل 

 [ Canal Escape)وتنه( ] خوشې کېدنه دکانال   15.6

پا     په  کانال  کې    یداسايس  کانال  په  چې  اوبه  کومي  یوځاله  کې  رسه  دغواوبوته    یرسوباتو  کیږي  پاتې 

کانال څخه له  دبیدیاو)دشتو(په لور اجازه ورکول او په باراين موسم کې یې بیا طبیعي زابرونو ته دورغورځولولپاره  

 ساختامنونه په پام کې نیول کیږي.  ي داوبووتونک

چې       ساختامنونه  لیږدله  داوبولګولوهغه  زابرونواودروته  ځینوطبیعی  اوبه  اضايف  څخه  څخه  له  وي  کانال  کانال 

 ( ساختامن په نوم یادیږي. پرچاوو)  وتونکیداوبود

داوبو  له  (:Functions) یې  دیدن څخه  په    وتونکی کانال  چې    دیساختامنونه  جوړیږي  څخه  له  موخه  کانال 

اوبه وبايس. کانال دپاسه جوړیږي چې    هغهلپاره د  ددېساختامن    ي یوه کانال څخه داوبو وتونک له  ځینې اضايف 

 دری ډوله دي:   يکانال څخه درسوباتولرونکواوبوویستل وي.دموخوله مخې دکانال ویستونکله   یېموخه 

 . ساختامن یدکانال دوینځنې وتونک (1

 ساختامن. اوبو وتونکیاضايف  (2

 ساختامن. یورو ورو وتونک  (3

لپاره جوړیږي چې وخت په وخت دکانال دبدنې وینځنه ودروي.همدارنګه    ددېساختامن    وتونکیدوینځنې     

)   ددېساختامن    وتونکی غبګومجراګانو  په  چې  جوړیږي  هم  درسوباتوډیروالparent channelsلپاره  کې    ی ( 

پيودرو  په  دکانال  دبزګرانوپواسطه  هم  اویا  مهال  بارانونوپر  دشدیدو  ډول  دډیرو    یي.درسوباتودغه  یوځل  په  کې 

اړخونوڅخه  له  (  downstreamساختامن دکانال دمقطع الندینۍ برخه )   وتونکی صورت کې،  ېد اوبولګول وي.په  

 داوبودتیریدوپه وخت کې ژغوري.

 شکل کې:  -(b)  16.6    په

 . داوبوذخیره)بند( .1

 ارتفاعي فشار تنظیمونکي.  .2

 .عريض تنظیمونکي .3

 .سخت کانال .4

 دسیند بهیر.  .5

 اسايس سیند.  .6

 الندیني بهیر.  .7
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(a)  ساختامن وتونکییا اضايف اوبو   وتونکیکانال څخه داوبو دوینځنې له . 

 

(b)  ساختامن.  وتونکی رو ورو کانال څخه داوبوله 

 وتنه.  اوبو کانال څخه دله شکل:  -    17.6

اوبو له   داضايف  څخه  دي  وتونکیکانال  ډیرمهم  لپاره  دساتنې  دکانالونو  په  یيب  .ساختامن  داوږدوالی  دکانال  د 

 ايف اوبه طبیعي زابرونوته وربرابروې نودغو  ـــــــــــــ کله چې کانال اض استقامت په معلومواندازو کې جوړ يش.

 

ساختامن    وتونکیې نقطه کې چې داوبو کومساختامنونه ویل کیږي.په    وتونکیکانال څخه داوبو له  ساختامنونو ته  

ب ) یيجوړیږي دتیریدونکواوبومقدار یې  اوبو%50د د کانال د  نه وي.له    (  کانال څخه داضايف  له  مقدار څخه کم 

کیدساختام  وتونکی اوبو   دتل    ه ډول  یي  پرچاوه يش    یين  دکانال  څوکه  يی  چې  وي  څخه  له  ساختامن  لیول 

 17.6 ساختامن]  وتونکیکانال څخه داوبو ورو ورو  له  شکل[.   -( a)   17.6 ]  يداوبودډک لیول دسطحې پورې و 

 (b ) -  کانال کې داوبودډکې سطحې دلیول دساتنې لپاره    چېکې په پام کې نیول کیږي ځکه    یشکل[ دکانال په پا

 ډیر ګټور دي. 

 نکو ساختامنونوموخې: پرچاوه کوو کانال څخه دله 

 یوه اوبخور کانال څخه اضايف اوبه طبیعي زابرونوته وغورځول يش. له لپاره چې  ددې (1

 

 ویجاړیدنې څخه وژغوري. له چې دکانال بدنه داضايف اوبو  (2

 لپاره چې دکانالونو ساتنه پرې تررسه يش.  ددې (3

 ( سايت. downstreamنۍ برخه ) دیداوبوداوښتو پرمهال  دکانال دمقطع الن  دیدادکانال په پشتوبان (4
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 . وتوونکيشکل: دکانال دوینځنې  -    18.6

 (  Falls and Rapidsغورځیدنه اوګړندۍ کیدنه )  16.6

ګړند    اوبیا  داوبوغورځول  رامنځته کوي    ي هغه ساختامن چې  الن،کیدل  په  ) دیدکانال  برخه  (  downstreamنۍ 

کله دځمکې میالن  چې  ښکته وي    دهغه له لیول څخه هغه مهال  دیکې موقعیت لري.دااړینه ده چې دکانال تل  

 شکل( وګورئ. 19.6 -وي.)  یڅخه مخنیوی شو  دروندوايل میالن څخه ډیر وي ترڅو دپشتو له دکانال داوږدوالې 

 

 

 ډوله مقطع. - Lشکل: داوبخورې مجرا 19.6-

عمود  • یوې  په  چیرې  نو   يکه  رايش  الس  په  مقطع  ژوره  ترټولو  دتل  دکانال  کې  ته     دیمقطع  ساختامن 

او که  )رشرشه ای(  داوبودلویدنې   په الس    چیرې دکانال داوږدوايلساختامن  یوشان ژوروايل  ټولوبرخوکې  په 

 ساختامن ویل کیږي. )رسیع الجریان( ساختامن ته داوبودګړندۍ غورځیدنې  ېد رايش نو 

کړندله  داوبو (:Functions) یې  دیدن یا  موخه دځمکې    ۍ غورځیدنې  دتل  له  کیدنې څخه  دکانال  میالن څخه 

 میالن په الس راوړيل شو.داوبوغورځیدنه   يشو   ډیزاین ترتیب رسه دکانال دتل لپاره  دیپه  .ښکته کیدنه ده 

ونوکې رامنځته کیږي چیرته چې دځمکې دسطحې لیول  یيکیدنه دکانال داوږدوايل په استقامت په هغو ځ  ۍاوکړند 

 ( رسه برابروي. F.S.L)  لږو ډیر په کانال کې داوبودډکې سطحې دلیول

  

 شکل کې:  -   18.6    په

 په کانال کې داوبوډکه سطحه.  .1

 ددروازي پورته کونکي راډ.  .2

 .رسک .3

 . دپشتې پورانې برخه .4

 دکانال تل. .5

 

 

 

 

 شکل کې: -   19.6    په

 په کانال کې داوبو تیریدنه.  .1

 داوبوډکه سطحه.  .2

 . موجوده سطحه .3

 . په کانال کې داوبودغورځیدنه .4

 دکانال پیشنهاد شوې پشته.  .5

 

 

 

 



   

 
 

325 

 کانالونه                   د اوبولو لګولو انجيرني  

 

 کیږي:  يډول رسه ډلبند   دیداوبوغورځیدنه په الن (:Classificationیې)  ي ډلبند

(a)  غورځیدنه.  يداوبوعمود 

i.  ( 20.6داوبوساده مستطیيل غورځیدنه -  .)شکل 

ii.  شکل(. - 21.6غورځیدنه )  یيداوبوروزنه ډوله ذوذنقه 

(b)   شکل(.- 22.6یخ ډوله غورځیدنه ) داوبو 

(c)   .منحني غورځیدنه 

(d) .ګړندۍ غورځیدنه 

(e)  غورځیدنه.  یيپته 

(f)  ( يه ي روزنذوذنقه يي ) .غورځیدنه 

 

 

 شکل: داوبوساده عمودي غورځیدنه. -    20.6

 

 ( غورځیدنه. یي)روزنه  یيذوذنقه شکل: داوبو-    21.6

 شکل کې: -   20.6    په

 ددروازي پورته کونکي راډ.  .1

 په پورته برخه کې داوبوډکه سطحه.  .2

 . داړخین دیوال پورتنې برخه .3

 . فیل پایه .4

 دکانال الندینې بهیر ډکه سطحه.  .5

 

 

 

 

 شکل کې: -   21.6    په

 په پورته برخه کې داوبوډکه سطحه.  .1

 . دروزنې فیل پایه .2

 دکانال الندینې  تل. .3

 ددیوال تهداب.  .4

 وتلې برخه.  .5
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 یخ ډوله غورځیدنه.داوبوشکل: -    22.6

 

( اوپه الندینۍ برخه  F.S.Lغورځیدنه کې،دمجراپه پورتنۍ برخه کې داوبوداعظمی سطحې دلیول)  عموديداوبوپه 

دلیول)  سطحې  داوبوداعظمی  توپیرF.S.Lکې  ترمنځ  څخه  1.2m)   له    (  مهال  باید  (  هغه  داحالت  وي.  نه  ډیر 

 ( څخه ډیر نه وي. sec/315m)  له په مجراکې داوبومقدار کله چې  یمناسب د

 دلویومقدارونودغورځیدنې لپاره مناسب وي.  هډوله غورځیدنیخ  اوبود

 ډول دي:   دی ساختامنونه په الن  يداوبوغورځونک دجوړونې له مخې(:Construction) یېجوړول 

غورځ .1 غورځ(:Ogee fallدنه)ېداوبومنحني  ښاغيل  ېداوبودمنحني  لپاره  ځل  دلومړي  کیدل  رامنځته  دنې 

  ي دنې داډول ساختامن په تدریج ېرامنځته شوه.داوبودغورځ  دی له لورې دګنګا په کانال بان  پروبې کاوټيل

دمقعر رسه  اومحدبconvex) وډول  ده  concave) و(  منحنیاتولرونکې  مرسته   ددې  .(  منحنیاتوپه 

رسه   ډول  خوراهموار  په  نیيس.دامنحني  له  داوبوانتقالیدنه  صورت  ته  برخې  الندینۍ  څخه  برخې  پورتنۍ 

  الندېنېو غورځیدنه د داډول    داوبوامله    دیله  ،  وژونکو ساختامنونوڅخه( سايتله  داوبوانرژی)پرته دانرژی  

 نیمګړتیاوو لرونکې ده: 

 

 منحني غورځیدنه. شکل: داوبو-    23.6

 شکل کې: -   22.6    په

 دکانال دپشتې پورتنې برخه.  .1

 . دروزنې فیل پایه .2

 دروزنې ډکیدنه.  .3

 دیوې روزين پالن.  .4

 ددیوال تهداب.  .5

 دروزنې فیل پایه.  .6

 یخک.  .7
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i.   اوبه چې  ) له  څرنګه  لورې  u/streamپورتنۍ   )

 کې دتل دوینځنې المل ګرځي.   پایلهڅخه په خورا تیزۍ رسه غورځیږي نوپه 

ii.  دسطحې دهموارې انتقالیدنې له اثره،داوبوکنیټیکې)حرکې( انرژی ترهغې پورې په مؤثره توګه نه يش  

 درولیکې جمپونه په پام کې ونه نېول يش.یيترڅو ه یرامنځته کیدا

داډول داوبوغورځیدنه  چې    يوه چټکه اوګړندۍ غورځیدنه راښیي شکل:داوبو 24.6غورځیدنه    ۍ داوبوکړند  .2

بانپه   شوې دي،چمتوشوېدي.داډول    ډیزاینف له لورې  یيوټ.ار.یيکومه چې دل  دی لویدیځ یومانا کانال 

 ( چې  میالن  ښویه  دیوه  او) 1غورځیدنه  عمودی  په  ښویه  10-20(  اوږد  جوړیږي.دغه  وی  افقي  په   )

ده په  یيجوړښت  جمپ  نو،دغه  درولیکې  ورکوي.ځکه  اجازه  ته  دلرګیوانتقال  میالن  نرم  وي.دغه  بڼه 

 ساختامن په جوړونه زیات لګښت راځي.  ددې،دی.رسه لغورځیدنه ښه کارکوي

 

 

 غورځیدنه. )رسیع الجریان( چټکه شکل: داوبو-    24.6

داوبودپته  :غورځیدنه  یيداوبوپته   .3 پرمختګ  بل  پسې  پرله  غورځیدنې  غورځیدنې    یيداوبو 

نیول شو   د ډول درسدا    یو.داوبودغورځیدنې داځانګړ  پام کې  په  اوږدوکې  په  کانال    ددې . ید  یاسايس 

 . یډول اوبو غورځیدنې لګښت هم لوړد

 

 دنه. ېغورځ )رشرشه ای(یيپته شکل: داوبو-    25.6

ژر له  دنې  ېغورځ  یيداوبودپته  دنه:ېغورځ  یي داوبوروزنه   .4 ډیر  وروسته  داوبِوغورځیدنه  داډول  پرمختګ 

بان فرش  شوه.په  کید   عموديداوبو   دی رامنځته  پیژندل  دوژلولپاره  داوبودانرژۍ  يش.داوبودغه    یيلویدنه 

لویومقدارونورسه  له  لویدنه په ساحه کې داوبودڅپو دلیدلوډیر ښه لیدلورې ورکوي.په هرحالت،  عمودي

( کال کې د ريډ  1864ځل لپاره په )   ي غورځیدنه دلومړ   ېروزن   یي داوبولویدنه ناارامه کیږي.ددغه ذوذنقه  

 شوه.  ډیزاین له لورې 
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 دنه.ېغورځ یيذوذنقه  یيشکل: داوبوروزنه -    26.6

 

بان  لوړدیوال  یوه  په  یا    دیدڅوکې  ذوذنقه  له  دیوې  ډیرې  څخه  یوځ  یي یوې  وي.دپروژ   یيروزين    ې شوې 

لپاره په پام کې نیول کیږي    ددېطبقه    يو یي یوه د دروزنو  ( په یوې څنډه کې  down streamنۍ برخې ) دیدالن

کړي.روزين   اوپرک  تیت  اوبه  ژوروال ډیزاینلپاره    ددې چې  داوبونارمل  کې  والونومقدار  هرودوو  په  چې    ی یږې 

( کې وسايت.دژورمقدار رابطه ددغو روزنورسه په اټکلیزډول ساتل کیږي.کله  upstreamدمجرا په پورتنۍ برخه ) 

ورسیږي   ته  لویدنې  اوبه  په مجرا کې  کیدنه  چې  داوبو ښکته  بیا  دلته  هند کې    نهنو  ډیروکلونوراهیيس  له  وي.په 

نړ   غورځیدنه ډیره کامیابه اوقبوله شوی طریقه ده.  یي ذوذنقه  داوبو  شوه اوتراوسه    خپرهکې    ۍدغه طریقه په ټوله 

ډیرځ غورځیيداستعامل  داوبوداډول  لري.  نیګړتیا    هدنېونه  داداوبودتنظیمولولیوه  چې  داده  هغه  يش  لري  نه  پاره 

 . یکارول کیدا

 کې داوبودغورځیدنې اوچټکتیا موخېپه کانال 

 وکړي.  یدغټوپشتوڅخه مخنیو له لپاره تررسه کیږي چې    ددېدا .1

 میالن سايت.  یشو  ډیزاینداپه کانال کې دتل  .2

 راکوي.  ګټې  اقتصاديدا دکانال دکیندنې په لګښت کې دپام وړ  .3

  ی مقدار رابطه وساتال   –شو چې په کانال کې د ژوروايل    ی کوال په کانال کې داوبودغورځیدنې له مخې   .4

 غورځیدنه(.  ېروزن  یيشو )دبیلګي په توګه،دذوذنقه  

.دا  يکانال کې داوبوتیریدونکې مقدار اندازه کړ   چې    لپاره جوړیږي  ددېاو و ساختامن دی  یيددوالړې څپې ناوه:

،منشعب  په   نږ   نکتې تلو  ویو ویشونکوکانالونوکې داوبودراننو لومړیاسايس  دارتفاعی  او   ويک  یيپه ځ  یي ځ  دیرسه 

 يش.  ېدای جوړ  ییوځاهم فشارتنظیمونکو رسه 

 ترکیبي برخې لري:  دیشکل( دوالړې څپې ناوه الن27.6 -  : ) ېجوړونه ی

 شکل کې: -   26.6    په

 . دروزنې فیل پایه .1

 دروزنه.  .2

 اړخین دیوال.  .3

 ددیوال تهداب.  .4

 یخک.  .5
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i.  فرش رسه.  يپورته کوونک له یو معب 

ii. .دافقي فرش رسه یوه مقعره برخه 

iii. .غاړه 

iv.  افقي فرش رسه یوه بله محدبه برخه.له 

v.  ترڅووکوال لري  کولولپاره  داندازه  فشار  دارتفاعي  شمیرې(  ګانې)دوه  څاه  کونکې  مقدار    یاندازه  شو 

 پرې محاسبه کړو. 

دکوچن  کې  کانال  لپاره،روزن  يپه  جوړیږي    ددې  ېمقدار  والړ ځکه    لپاره  داوبوڅپې    خو وسايت    ېچې 

 . یډیر زیات د يې   ( لګښتflumesدناوو) 

 

 

 .داوبه لګونې ورخونهشکل: -    27.6

 (  Irrigation Outlets)  رخونه داوبولګولوو  17.6

جوړیږي.داوبوویستونک داوبودورکولولپاره  اووړوویالوته  پټیو  چې  دي  ساختامنونه  وړو    يهغه  او  ویشونکو  په 

 ویالوکې په نظر کې نیول کیږي. 

 :ېی دی دن

i. ویشونکوکانالونوڅخه ساحوي کانالونوته داوبودورتګ اجازه ورکړ يش. له لپاره چې  ددې 

ii. مجرا څخه درسويب موادومقدار تیر يش. له لپاره چې  ددې 

iii.  کیږي. چې ساحوی ویالوته ورکول اندازه کول مجرا څخه داوبوهغه مقدار  له 

 شکل کې: -   27.6    په

 . ګیجي څاه ګانې .1

 کانال. .2

 متقاربه برخه. .3

 غاړه. .4

 متباعده برخه.  .5

 دځمکي سطحه.  .6
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 دښه اوبوویستونکې اړتیاوي: 

 وي:  یاړتیاوو ته جواب ویوونک  الندېنېو  دید یيبیو ښه داوبوویستونکې  

i.   نه چې داوبوسطحه پکې بدلون ومومئ ددریمي کانال څخه ساحوي ویالوته   ددېدیوه ثابت مقدار اوبوپرته  

 داوبو لیږدول. 

ii. اواسانه وي. د چې ساده یيداوبوویستونکې جوړونه اوساتنه ب 

iii.   د کم وي. یيب یېدجوړونې لګښت 

iv. وي.  یورکونکې کانال څخه درسويب موادو ویستونکله   په اسانۍ رسه داوبو 

 

 ننوتونکي:  - ي وتونکداوبو 

  سیند اویا ذخیرې څخه اوبوته اجازه ورکوي چې کانال ته ورداخيل يش اوپه کانال کې له  ساختامن    یداوبوننوتونک

اوداوبودوتونکوپواسطه    بهیر زیاتیږي  مقدار  ،دکانال  اوتیریږي.داوبودننوتونکي  له  ومومي  عبورکوي  څخه  کانال 

د تیږودفرش پواسطه    يکار دمقدار رسه یو شان وي اودکانال دتل اواړخونوتحکیم    وتونکید داوبو دیيمقداراندازه ب

 تررسه شوې وي. 

 

 شکل. -   28.6

 : ي داوبودوتونکو ډلبند

i.  ساختامنونه.نل ډوله  يیوګونې یا داوبووتوونک   ،ساده   

ii.  ساختامن.ټینګ اوکلک   وتوونکيداوبو  

iii.  ساختامن. ي تاوېدونکې)ارتجاعې( داوبووتوونکنیمه کلک یا 

 شکل کې: -   28.6    په

 . زابر .1

 کانال. .2

 دخويل برخه. .3

 . خروجي برخه .4
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i.  چې دمجرا   ید  یپ( څخه جوړ شو یيیوه نل)پله داساختامن: وتوونکي ساده یا یوګونې یا هم نل ډوله داوبو

داوبودډکې سطحې    ۍدپشت کانال کې  اسايس  اوپه  ) له  څخه  ) F.S.Lلیول  د  پورې الن20cm-15( څخه    دی ( 

 قرار لري. 

یو  تنظیمولوپه موخه ورته  نیول کیږي.داوبوده  داوبودمقداردښه  پام کې  په  ډول    دی په    وتوونکي ښویه دروازه 

 مجرا اوساحوي ویالو کې داوبودسطحې لیولونوپورې اړه لري.  ېکې،په دریم 

 

 

 

 .وتوونکيشکل: نل ډوله داوبو -     29.6

ii.  یا  عیارونکې) توونکوو داوبود داپه ځانګړي ډول رسه په ساحوي ویالوکې دثابتومقدارونو  برابرونکې موډل:( 

 کیږي.  ډیزاینچې پکې داوبودسطحوترمنځ نوسانات رامخې ته يش، دی لپاره پرته له 

 شکل -    30.6( Gibb’s module)  ( موډل ) دګیبز برابرونکې 

 . ین شوې ديادادپنجاب داوبولګولودڅانګې دمرش انجنیر ښاغيل ګیب له لورې ډیز  •

 . څخه دی وتوونکو ساختامنونوه اوب دایوله کلکو اوټینګو •

 ( وي،جوړه شویده. bell mouthبرخه یي خالصه)  وتوونکي اواوبه   يیوه نل څخه چې اوبه ترې وځ له دا •

پکې   • اوبه  چې  ته  برخې  هغې  مستقیآم  ) اوبه  په  کوونک0180چورلیږي  اودپورته  ورداخلیږي  درجې  نل    ي( 

 رسعت اوشعاع  يی ثابته وي.   بهیر  داوبود البتهرامنځته کیږي  بهیر  وي یي پواسطه آزادد

ځا • په  چورلیدنې  دالندین  یداوبود  دهغې  تختي  اچونکې  لوړوايل  يکې،خنډ  میالن  اړین  په  رسه  څنډو  و 

 داوبودرسوباتودوتلولپاره تړل شوې وي. 

 پسې خنډ اچونکوپواسطه له منځه ځي.ه ددوو پرل يداوبومقدار ثابت ساتل کیږي اوداوبوانرژ  •

 کې دفوارې په شان پورته کیږي اوبیا وړوویالوته ورداخلیږي.  یداوبومقدار په چورلیدونکې ځا •

نه    وخت کې داوبوداطریقه  يتوګه په اوسن  دیلګښت څخه ډک اوپیچلې وي،نوپه  له  داوبودارنګه تهیه کول   •

 کارول کیږي. 

 

 شکل کې:   29.6  -په

 . ویشونکي کانال .1

 پایپ ډوله داوبو وتنه .  .2

 ساحوي کانال.  .3
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 شکل: دګیبز کلک موډل. -     30.6

iii.  ( شکل  -  31.6موډل )   وتونکي)ارتجاعې( داوبو ینیمه کلک یا تاوېدونک : 

•  ( په  پواسطه  انجنیر  م( کال کې چې  1906داوبودغه موډل دښاغيل آر.جي.کینیډې  دپنجاب داوبولګولو مرش 

ننوتونکي،دتهویې  یوواحرتاع شوید  یوه نل رسه چې په پورتنۍ برخه له  .دا دیوه فلزې خالصه خوله لرونکې 

موجود   نل  کانکریټي  یو  یې  استقامت  په  اوداوږدوالې  وي  شوې  نیول  کې  پام  په  سوري  دهوا  يی  کې 

 . یوي،جوړشوې د 

 ځکه داداوبومقدار سمبالوي. ی نل ډیر مهم د یدهوا اخیستونک •

 

 شکل: نیمه کلک موډل. -   31.6

ترتیب رسه کله چې بزګران وغواړي چې    ېدنوعه کې په اسانۍ رسه تودوخه پیداکیږي.چې په    دیداوبودوتلوپه  

 د وویل يش چې په اوسنې وخت کې دا نه کارول کیږي. يابند کړي.داهم ب دیداوبومقدار ډیر کړي نودهواسورې 

  

 شکل کې: -   30.6  په

 . اسايس کانال .1

 چیمرب .  .2

 ساحوي ویايل. .3

 پورته کونکي نل. .4

 

 

 

 

 شکل کې:  -  31.6 په

 . ویشونکي کانال .1

 دهوا ویستونکي نل .  .2

 ساحوي ویايل. .3

 اریفس. .4
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 تنظیمونکو ترمنځ توپیر رسکوبېتنظیونکې او عريض 1.17.6 

                                (Distinguish between Head Regulator and Cross Regulator) 

 عرضی تنظیمونکي تنظیونکې رسکوبې  ګڼه 

1 
داوبودرااخیستلوپه  له  دا څخه  ذخیرې  یا  سیند 

 کې جوړیږي.  یځا

دریم  ېدویم  ددا ځ  ودرج  ېاو  هغه  په  جوړیږي یيکانالونو  کې  ونو 

 اسايس کانال څخه اوبه رااخیستل کیږي.له چېرته چې 

 داپه دویمه اودریمه درجه کانالونوکې داوبورسول تنظیموي. کانال کې داوبورسول تنظیموي.داپه اخیستونکې  2

3 
رسه    بهیر  داپه اسايس اومنشعبو کانالونوکې داوبود

 کیږي. یپه ځا یيلورې ځ يپه مواز 

داوبود اومنشعبوکانالونوکې  اسايس  په    بهیر  داپه  لورې   عموديرسه 

 .  کیږي یپرځا یځا

4 
مقدار سیند  له  دا داوبوننوتونکي  څخه  ذخیرې  یا 

 . يکنټرولو 

 .يکنټرولو  بهیر دادکانال په داخيل سیستم کې داوبو

5 
داپه رااخیستونکې اویا اسايس کانال کې درسويب  

 موادوداخلیدنه کنټرولوي. 

 اوبورااخیستونکې کانالونه تغذیه کوی. اله د

6 
په استقامت رسه ویشی چې له مخې ي مقدار اندازه کوی.  بهیر دادیوه میټر په څیر داوبود دعراده   ېداکانال داوږدوالی 

 جاتودتګ راتګ لپاره رسک رامنځته کیږي.

7 

په   دنوروموخو  اویا  بیارغونې  دکانال  چې  کله 

و  اړتیا  شو چې    یپه مرسته کوال   ددېنو   يمنظور 

 کړو.  دیاوبه بن

بیا رغونداددوهمي کانال په الندینۍ برخه کې چیرته چ  ېې دکانال 

اړتیاو  نوروکارونوته  مخې    ی کوال   ي.اویا  له  چې  بن  یېشو    دیاوبه 

 وساتو. 

 

 ( Maintenance of Canal)  وساتنه دکانال څارنه ا18.6 

A.  چاري یې  دمخنیوی 

i.  اوساحوي مجراګانې.  ي کار دکانالونوپوښښ 

ii.  توګه وکاروي.  اقتصادييش اوبه په  ی بزګران کوال   یېداوبودحجم ارزونه چې له مخې 

iii. .دباراين اوبولپاره ځانګړی ترتیبات 

iv. .داوبودرسونې دډک لیول ښکته راوړل 
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v. .دځانګړي نبات دمنونې رسه توافق کول 

vi.  یدځانګړي ساحوی ادارې له مخې دمناسبوآالتوپواسطه دځمکې هموار . 

vii.  جوړول. دزابرونو 

 

B.  سموونکې چاري یې 

 په پام کې نیول کیږي:  رشایطیوې ساحې څخه داوبودودریدنې دمخنیوی لپاره الندینۍ له 

i. پورته کول. رادڅاه ګانوپواسطه دسطحه  داوبولګولوپه موخه دځمکې داوبو 

ii.  (.  کارۍ)پوښښ  يکار دکانالونواسرت 

iii.  .دزابري سیستمونوجوړول 

iv. .طبیعي زابرونوته وده ورکول 

C.  دمالګینوپوډرو مخنیوی 

i. وکړو.  ی( څخه مخنیو یدلويش داوبودودریدلو)ډنډ  یدمناسبې اوبه لګونې په کارولورسه کیدا 

ii. د موجود وي. يادنباتاتویوځانګړي نوبت )وار( ب 

iii.  دارنګه وکارول يش چې نه ډیره لږه اونه هم ډیره زیاته وي. باید داوبوالزم مقدار 

iv.  يش.  یدولټریشن دمناسبوطریقو له مخې دسطحې نه دتبخیر کچه راکمیدال 

v.  .دخاورواواوبودمناسب کیمیاوي جوړښت کارونه 

 ( Water Loggingداوبوودریدنه یا ډنډیدنه ) 19.6 

داوبودلوړ   تعریف کله چې دځمکې محصوالت  تراغیزې النhigh water-table) ه سطحه  :  نوپه    دی(    ې د رايش 

 صورت کې تصور کیږي چې ځمکه داوبوپواسطه ډنډ شوي ده. 

 

هوا چلیدنه دخاوروپه منفذونوکې نه تررسه کیږي    دی ( داوبوپواسطه ډکیږي اود عایدخاورومنفذونه)سور  •

 اویا په ټوله کې دغه پروسه قطع کیږي. 

وخت   • هغه  تولیدات  ډوبې    زیامننیږي دخمکې  رسه  ډول  بشپړ  په  ریښې  دنبات  کې  ځمکه  په  چې  کله 

 وساتل يش. 
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 وبودوالړیدنې )ډنډیدنې( الملونه  دا

ځانګړ  .1 ورکول.یوې  اوبه  ډیرې  ته  ورکول،چې    ېځمکې  اوبه  ډیره  ترحده  ته  یې    پایلهځمکې  به 

 وي.  شويپورته  سطحه راداوبوزیاته چاڼونه وي اوپه راتلونکې کې به داوبو 

کانال څخه له  دنه)چاڼیدنه(:کله چې دکانال سیستم)بدنه( بې اسرته وي نو بیا  ېکانالونوڅخه داوبوڅڅله   .2

 ( دپورته کیدو المل ګرځي. water tableاوبه څڅیږي.چې دغه کړنه په ټوله کې دواټر ټیبل ) 

ډیره وي  داوبودغه   • هغه وخت  داوبو چې  څڅیدنه  ډیره  په ساحه کې خاوره  دکانال  دزغملو جوګه  کله 

   وي.

 اوجوختولوړوځمکو څخه داوبوڅڅیدنه.  دی نږ له  .3

د یو   یدوداوبودډنډ • په خاوروکې    یوړوځمکوڅخه کیدالومړی  دی نږ له  .داوبوڅڅیدنه  یلوي المل  يش 

 ( دپورته کیدو المل وګرځي. water tableدواټر ټیبل )  ي یيښ  اوچې  يننوځ

خاوره   .4 توربخنه  دپنبي  لري.  اړه  هم  پورې  دخاورودخاصیت  داوبودلږ  دخاوروخاصیت:داوبوڅڅیدنه 

اوبوته    زغملو خاورې  داډول  ځکه  ډنډوي  ده،دااوبه  رسه    ددېلرونکې  اسانۍ  په  چې  ورکوي  نه  اجازه 

 پکې څڅیدنه تررسه کړي. 

ډوبوال  .5 اثره  له  ډوبه  یدسیالب  پواسطه  دسیالب  رسه  ډول  پسې  اوپرله  باقاعده  په  ځمکه  یوه  چېرې  :که 

 وي.  یبه يی داوبوډنډوال  پایلهيش،نو

مګر    .يش یبه وتال نامنظمواوزیاتومیالن لرونکوسیموڅخه په اسانۍ رسه او   لهنامنظمه اوهمواره توپوګرايف: .6

 . یطبیعي المل د   یدلو یوداوبودډنډ په همواروسیموکې داوبووتنه ډیره سوکه اوپڅه وي.نوتوپوګرايف

نږ  .7 په  ته  جوړول:داوبوذخیرې  داوبوډنډیدل    دی دذخیرې  کې  یو  له  سیمو  داوبودڅڅیدنې  ذخیرې څخه 

ډیریږي    المل کیدل  داوبوجمعه  کې  ذخیره  چې  کیږي.کله  ګڼل  دڅخه  کې  سیمه  په  اوبو  نووررسه 

 ( سطحه پورته کیږي.water table) سطحه

باران:کید .8 ا  یي ډیر  له  باران  دډیر  داوبوموقته  يش چې  رامنځته يش.که چیرې  مله  سیمې څخه  له  ډنډیدنه 

 ډندیدنې بدله يش.  دریميموقتې ډنډیدنه په داوبو يش چې دغه  ی نوکیدا  نه ويدباراين اوبودوتلوالرې 

 : یلو مخنېو ید داوبودډنډیدنې دمخنیوی تدابیر یا داوبودډنډ

 ډول دي:  دیداوبودډنډیدنې الملونه په الن 

i.  له مخې    دیدغلطونښوالن لګونه چې  اوبه  زیاته  پواسطه  اووررسه    یېدبزګرانو  کیدنه  پورته  داوبوزیاته 

 دنباتاتو یېلډ زیاتیږي. 

ii.  له مخې ډنډونه رامنځته کیږي.  کارۍپه ساحه کې دخرابې کايش 
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iii.  یدځمکې نامناسبه هموار. 

iv.  يب پوښښه کانالونوڅخه په پراخه کچه داوبوڅڅیدنه.له 

v.  يب کیفیته ساختامنونواودرزونوڅخه داوبوڅڅیدنه. له 

vi.  (.هدنامناسبوخاورواوبه کول )ژوره مټه خاور 

vii. ته الره جوړوي. ډنډیدنې چې ساحه کې داوبو  هسطحنامناسبه  اوبو زابريد 

viii. دی المل ګرځي چې ځمکه    ددېاړیکې ورکول    پشتۍدکانال د  ۍ طبیعي زابرونورسه درسک،دریل پټل  

 اوبه ډنډ يش.  دیاوبیا  دید اوبو الن

ix. ته طبیعی اړیکې ورکول. بهیر دځمکنیواوبو 

x.   النله په  ذخیرې  داوبوڅڅیدنه  څخه  ) دیذخیرې  برخd/streamنۍ  اوپورتنۍ  کې  u/stream)   و (   )

 داوبوڅڅیدنې ته الره جوړوي.

 ( Remedial measuresسمونکې یا اصالح کوونکې چارې ) 

i. ای رامنځته کړ   دی سیستم    زابري  اغیزمن  لپاره چې باراين اوبوته په بیړې رسه اجازه ورکړ يش نویو   ددې  

 يش ترڅو داوبودډنډونوکچه راکمه يش.

ii.   ې د داوبولګولو مجراګانې پوښښ يش اوهم    دی لپاره    ددېڅڅیدنه راکمه کړل يش    ېد کانالونوڅخه  له  

  فلرت کېدنه   پشتوڅخه داوبوله  يش ترڅودکانال    ایپه کانال کې داوبورسولوپه موخه داوبوسطحه راټيټه کړ 

نډ  اول  لومړیسیستمونه جوړ يش ترڅوزابرونوته ورتلونکې اوبه په بیړی    زابري  ېد  یځا  یراکمه يش.ځا

 مجراګانو ته ولیږدول يش.   زابريطبیعي نورو وخت کې 

iii.  ورکړ    یخلکو ته عامه پوهاو   دی لپاره چې اوبه لګونه محدوده يش نونباتاتوته داوبو داړتیاووپه اړه    ددې

 طریقې روښانه يش.  ېعرصې اواغیزمن وپه اړه ضایعاتداوبود  دیبرخه کې  دیيش،په 

iv.  دکانال اړیکې قطع يش.  دیطبیعي زابرونورسه 

v.  داوبودڅڅیدومخه ونیول يش.  دیذخیرې څخه له 

vi.  ذخیرې راکمې يش. دپمپ پواسطه اوبه راویستل يش ترڅو دځمکې پرمخ داوبو  دیدڅاه ګانوڅخه 

vii.  وکارول يش.  ېد اوبه لګونې   کمهاوبه لګونه اویا )فلرت کېدونکي( باراين اوبه لګونه،څڅیدونکې 
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 ( Solved Examples)  حل شوې مثالونه 

 مقدار پیداکړئ:  ډیزایندکانال لپاره د مثال: 7.6

 ( Ha/cumecډیوټي په ) ( Haاوبه کېدونکې ساحه په ) دنبات نوم 

 1700 1500 غنم

 1000 1800 پنبه 

 800 2200 ګني

 

 .   0.7اودوخت رضیب:   %15:  ضایعاتدذخیرې 

 مقدار اړتیا )مساحت/ډیوټي(. بهیر حل: د

 مقدار لپاره: بهیرد

 غنم: (1

wheat =
Area

Duty
=

1500

1700
= 0.88 

m3

sec
 

 پنبه:  (2

𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 =
Area

Duty
=

1800

1000
= 1.8 

m3

sec
 

 ګني:  (3

𝑆𝑢𝑔𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑒 =
Area

Duty
=

2000

800
= 2.75 

m3

sec
 

 

 مجموعي مقدار: بهیرد ❖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 0.88 + 1.8 + 2.75 = 5.43 
m3

sec
 

 دوخت درضیب په پام کې نیولو رسه: 

𝑄 =  𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
5.43

0.7
= 7.76 

m3

sec
 

 رسه داوبواعظمي مقدار دارنګه پیداکوو: ورزیاتولو ( مقدار درضیب په 0.8د) 
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𝑃𝑒𝑎𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
Average value

Capacity factor
=

7.76

0.8
= 9.7 

m3

sec
 

 نو:  ی ( د%15) ضایعاتهمدارنګه په ذخیره کې 

9.7 𝑥 
115

100
= 11.155 

m3

sec
 

 11.20)  یېمقدار  ډیزاینپس د ❖
m3

sec
 ( دي.

 يش. ی ( ځمکه اوبخور کړاHa 1200کړئ چې )   ډیزاینکانال دارنګه  ی مقطع لرونک یيذوذنقه  یو   مثال:8.6 

 5mعرض اوژوروايل ترمنځ نسبت = يدالندین  •

 2:1اړخین میالن : •

 1m/secداوبومجازي رسعت : •

 Ha/cumec 600داوبولګولوډیوټي: •

 N=0.03دماننګ رضیب: •

 کاروو:  رشایط  اقتصاديلپاره ترټولو  ې مقطع یي حل:دذوذنقه  

𝑏 = 2𝑑√(1 + 𝑧2) − 2𝑧𝑑 

𝑏 = 2𝑑√(1 + 22) − 2 𝑥2𝑑 

𝑏 = 2𝑑√(5) − 4𝑑 

𝑏 = 2𝑑(2 𝑥2) − 4𝑑 

𝑏 = 4.4𝑑 − 4𝑑 

𝑏 = 0.4𝑑 

 همدارنګه پوهیږو چې: 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉 

600 = [(𝑏 + 𝑧𝑑). 𝑑]. 1 

600 = (0.4𝑑 + 2𝑑). 𝑑 

600 = (2.4𝑑). 𝑑 

600 = 2.4𝑑2 
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𝑑2 =
600

2.4
 

𝑑2 = 250 

𝑑 = 15.81 ≈ 16𝑚 

𝑏 = 0.4𝑑 = 0.4 𝑥 16 = 6.4𝑚 

 .مقدار پیداکړئ  ډیزاینورکړل شویونباتاتوداوبخورلپاره دکانال داوبو د الندېنېو د مثال: 9.6 

i.  15=  ضایعات په کانال کې انتقايل% 

ii.= 0.7دوخت رضیب 

iii.= 0.8دمقدار رضیب 

 (Ha/cumecډیوټي په )په ساحه کې   ( Haاوبه کیدونکې ساحه په ) دنبات نوم  ګڼه 

 700 350 ګني 1

 600 150 وریجي  2

 1500 600 باجرې  3

 1800 1200 غنم 4

 800 400 سبزیجات 5

 

 

 : یډول ښودل شوید  دیاړین مقدارپه الن  ډیزاینلو نباتاتولپاره دېالبې حل:دب

 ګني:  (1

Sugarcane =
Area

Duty
=

350

700
= 0.5 

m3

sec
 

 دوریجولپاره داوبو مقدار:  (2

Q for rice(kharif) =
150

600
= 0.25 

m3

sec
 

 دباجرولپاره داوبو مقدار:  (3

Q for bajri(kharif) =
600

1500
= 0.4 

m3

sec
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 دغنمولپاره داوبو مقدار:  (4

Q for wheat(Rabi) =
1200

1800
= 0.67 

m3

sec
 

 دسبزیجاتو )سبو( لپاره داوبو مقدار:  (5

Q for vegetables(H. W) =
400

800
= 0.5 

m3

sec
 

 کوو:  یي رسه کلنۍ مقدار يوځدهریوه موسم  

a)  (دمنيkharif :په موسم کې داوبواړین مقدار ) 

= 0.5 + 0.25 + 0.4 = 1.15
m3

sec
 

b)  ( دپسيلRabi :په موسم کې داوبواړین مقدار ) 

= 0.5 + 0.67 = 1.17
m3

sec
 

c)  (په ګرمي هواH.W :کې داوبواړین مقدار دسبزیجاتو لپاره ) 

= 0.5 + 0.5 = 1
m3

sec
 

 داوبواعظمي مقدار: دپورته دری واړولپاره 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑄 =
1.17

0.85 𝑥 0.7 𝑥 0.8
= 2.45

m3

sec
 

 

 کړئ:  ډیزاینمقطع  ي معلوماتودغوښتنې پرمټ دیوه کانال لپاره اقتصادالندېنېو د  مثال:10.6

  sec/3Q=0.8 mمقدار: (1

 N=0.035  :دسطحې دسختوالې رضیب (2

 n=1:1 دکانال اړخین میالن : (3

 S=1/2000 میالن : دتل طوالين دکانال  (4

 ډول رسه په پام کې نیسو:  دی په الن  رشایط يمقطع لپاره اقتصاد یيدذوذنقه   حل:

 اوږدوالی رسه. له ې مساوی کیږي داړخین میالن یيعرض نیم يدپورتن (1

 رسه.   نیامييله  مساوي کیږي دمقطع دژوروايل   یشعاع یا ژوروال  هایدروليکي (2

 رشط کاروو،نو:  اقتصادي ېن لومړیاوس 
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𝑏 + 2𝑛𝑑

2
= 𝑑√𝑛2 + 1 

𝑏 + 2𝑛𝑑 = 2𝑑√𝑛2 + 1 

𝑏 + 2 𝑥1𝑑 = 2𝑑√𝑛2 + 1 

𝑏 + 2 𝑑 = 2.83𝑑 

𝑏 = 0.83𝑑 

 دماننګ دفورمول پواسطه: 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑄 =
1

𝑁
 𝑥 𝐴 𝑥𝑅

2
3 𝑥𝑆

1
2 

0.8 =
1

0.035
 𝑥 (1.83𝑑2 )𝑥(0.5𝑑)

2
3 𝑥

1

√2000
 

0.028 =  1.83𝑑2 𝑥0.63𝑥
𝑑0.67

44.72
 

0.028𝑥44.72

1.83 𝑥 0.63
=  𝑑2.67 

𝑑2.67 = 1.086  

𝑑 = 1.03𝑚 

𝑏 = 0.86𝑚 

کړئ چې دمجرا دتل    ډیزاینمجرا دارنګه    یي( مقداراوبودتیرولوپه موخه یوه ذوذنقه  sec/335m=Qد )   مثال:11.6

 ( وي. C=50( اودشیزی رضیب یې ) 1.5:1( ،اړخین میالن یې ) S=1/1800میالن ) 

 ،نو: عميل کوو( پرې M.E.C)  رشایط اقتصادي حل:ترټولو مهم 

i.  

𝑏 + 2𝑛𝑑 = 2𝑑√𝑛2 + 1  

𝑏 + 2(1.5)𝑑 = 2𝑑√1.52 + 1  

𝑏 + 3𝑑 = 3.6𝑑 

𝑏 = 0.6𝑑 

ii. :دمقطع مساحت دارنګه پیداکوو 

𝐴 = (𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑 



   

 
 

342 

 کانالونه                   د اوبولو لګولو انجيرني  

= (0.6𝑑 + 1.5𝑑)𝑑 = 2.1𝑑2 

 دفورمول په کارولورسه: يدشیز 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝐶 𝑥√𝑅 𝑥 𝑆 

35 = 2.1𝑑2 𝑥 50 𝑥√0.5𝑑 𝑥 
1

1800
 

= 105𝑑2 𝑥 
𝑑0.5

60
 

35 𝑥 60

105
 𝑥 𝑑2.5 

𝑑2.5 = 20 

𝑑 = 3.31𝑚 

𝑏 = 1.98𝑚 

 

 . مقدار پیداکړئ ډیزایننیو ورکړل شویونباتاتوداوبخورلپاره دکانال ديدالندمثال: 12.6

 (Ha/cumecپه ساحه کې ډیوټي په ) ( Haاوبه کیدونکې ساحه په ) دنبات نوم  ګڼه 

 2500 1000 (یجوار)من 1

 500 1000 ګني 2

 600 300 ې وریج 3

 1600 800 غنم 4

 600 300 سبزیجات)ګرمه هوا( 5

 

 ( دي. %20) ضایعاتحل:فرضووچې کانال کې انتقايل 

 اړین مقدار= مساحت/ډیوټی. بهیرپه مني کې د

 دجوارو لپاره داوبو مقدار:  (1
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Jowar =
1000

2500
= 0.4 

m3

sec
 

 مقدار:  بهیردګنیو لپاره د (2

Jowar =
1000

500
= 2 

m3

sec
 

 دوریجو لپاره داوبو مقدار:  (3

𝑅𝑖𝑐𝑒 =
300

600
= 0.5 

m3

sec
 

 مجموعي مقدار:بهیرپه مني کې د

= 0.4 + 2 + 0.5 = 2.9 
m3

sec
 

 :اړین مقداربهیرپه پسلې کې د 

 دګنیو لپاره:  (1

2 
m3

sec
 

 دغنمو لپاره:  (2

0.5 
m3

sec
 

 مجموعي مقدار: بهیرد

2.5 
m3

sec
 

 ګرمه هوا کې: اړین مقدار په بهیرد

 دګنیو لپاره:  (1

2 
m3

sec
 

 دسبزیجاتو لپاره:  (2

0.5 
m3

sec
 

   مجموعي مقدار:بهیرد

2.5 
m3

sec
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در  پورته  د  ېپه  اعظم  بهیرواړوکې  کې  موسم  په  مني  د    ي مقدار 

 2.9دبیلګي په توګه )  .دي
m3

sec
 وپه پام کې نیولو رسه: ضایعاتنو د ی( د

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
2.9 x 120

100
= 3.48 

m3

sec
 

 3.5مقدار یې )  ډیزاینپس د
m3

sec
 . ی شو( ویل 

 ب ویونکې وي: او اړتیاوو ته جو ېندیکومه چې الن ئکړ  ډیزایندیوه کانال لپاره اقتصادي مقطع  مثال:13.6

a) مقدار:بهیردsec/3Q=2.4 m 

b)  :دسختوايل رضیبn=0.03 

c)  1.5:1بشپړه غوڅونه کې دکانال اړخین میالن:په 

d) :1/2000دکانال دتل میالن 

 

 حل:

n =
H

V
= 1.5 

 ترټولواقتصادي مقطع لپاره: 

𝑏 + 2𝑛𝑑 = 2𝑑√𝑛2 + 1  
𝑏 + 2(1.5)𝑑 = 2𝑑√(1.5)2 + 1  

𝑏 + 3𝑑 = 3.6d 
𝑏 = 0.6d 

 دمقطع مساحت پیداکوو: 

𝐴 = (𝑏 + 𝑛𝑑)𝑑 
= (0.6𝑑 + 1.5𝑑)𝑑 = 2.1𝑑2 

 مقدار یې:  بهیر د

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉 

2.4 = 2.1𝑑2 𝑥 
1

𝑁
 𝑥 𝑚

2
3 𝑥𝑆

1
2 

1.143 = 𝑑2 𝑥 
1

0.03
 𝑥 

𝑑
2
3

2
 𝑥

1

√2000
 

𝑑 = 1.396m 
𝑏 = 0.838m 
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د  مثال: 14.6 لپاره  مقطع  دیوې  چې    ی ژوروال   موازينېدکانال 

   نۍ ډیټا لرونکی ده،پیداکړئ:دیدالن

  1:1،په غوڅونه کې اړخین میالن:    2m،دپشتي عرض:1.5m:  ې، داوبودسطحې بشپړژوروال b=10mعرض:    یالندین

 ده.  0.5m:   یېفاصله   عمودياو آزاده   1.5:1  ،په ډکون کې اړخین میالن:

 نو:  ی( د h)  ی لوړوال ې( څخه دپشتGL) سطحېله ( اودځمکې dcژوروايل )  موازينېحل:فرضووچې دمقطع د

ℎ = (1.5 + 0.5 − dc) 

ℎ = (2 − dc) 

 دمقطع دغوڅونې مساحت:

= (𝑏 + zd)d 

= (10 + 1 xdc) − dc 

= (10 + dc) x dc 

 دمقطع ددډکون مساحت:

= 2(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔) 

= 2(2 + 1.5 xh) − h 

 رسه عالوه کوو: ور ( h=2-dcاوس ) 

 اوس دډکون مساحت دارنګه پیداکوو: 

= 2[2 − 1.5(2 − 𝑑𝑐)](2 − dc) 

= 20 − 16𝑑𝑐 − 3𝑑𝑐2 

 یعنې: برابريش مقطع دډکون مساحت  دمقطع دغوڅونې مساحت رسه  د د یياوس ب

= (10 + dc) x dc = 20 − 16𝑑𝑐 − 3𝑑𝑐2 

0 = 10 − 13𝑑𝑐 + 𝑑𝑐2 

𝑑𝑐 = 0.82𝑚 
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 ( Important Points)  نکتې مهمې 

a)  ( دکانال دسیستم برخېParts of a Canal System ) 

 

 کړنې. داوبودګرځونې رسبندونو  .1

 اسايس کانال. .2

 منشعب کانال. .3

 کانالونه.  ویشونکي لوی  .4

 . ویشونکي يکوچن .5

 ویالې.  .6

 

b) دییا طبقه بن دی داوبخوروکانالونوډلبن  (Classification of Irrigation Canals ) 

i.  خط السیر)مسیر( له مخې:د 

d)  .کنټوري کانالونه 

 

e)  .دتپو اوغونډیو کانالونه 

f) .داړخین میالن لرونکي کانالونه 

ii. رسچینې( اوظرفیت له مخې: ء دمنشا( 

a)  کانال.اسايس 

b) .منشعب کانال 

c)  کانال.  ویشونکي لوی 

d)  کانال.  ویشونکيکوچنۍ 

e)  .ویالې یا ساحوی مجراګانې 

 

c) یژوروال  موازينېد  (Balancing Depth ) 

يوې ځانګړ     د  کانال کې دځمکنیو کارونودقسم  ېکله چې  په  لپاره  غوڅونې مقداردډکون دمقدار رسه    يمقطع 

وي  یبرابر يش نودکانال دا مقطع به اقتصادي وي.دکانال دراکړل شوې عرضې مقطع لپاره یواځې یو ځانګړې ژوروال

ویل    ی ژوروال )انډولیز(    موازينې مقدار رسه برابر وي،نودارنګه ژوروايل ته دله  دډکون    ېچې دغوڅونې مقدار به ي 

 کیږي. 
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 ( Velocity of Flow in Canalsرسعت )  بهیر کانالونو کې دپه 

لر  بهیر  په کانال کې داوبود • اړه  .ډیر زیات میالن ډیر رسعت  يرسعت دکانال دتل دمیالن )ځوړ( پورې 

. په اټکلیز ډول رسه دوینځنې  یرامنځته کوي.اعظمي رسعت دوینځنې )توږنې( درسعت پورې محدود د 

 : یډول د  دیو لپاره په النو مواد بېالبېل)توږنې( رسعت د

 cm/sec 30دنرموخاورولپاره:

 cm/sec 50 دکلکوخاورولپاره:

 m/sec 1 کانال لپاره: يدپوښښ)اسرت( شو 

d) نۍ تجربوي رابطې له مخې بحرايندیکنیډې دالن   ( رسعتCritical velocity :السته راوړ ) 

 په مرتیک سیستم کې: 

𝑉0 = 0.55𝑑0.64  

 دارنګه السته راځي: ( CVRدبحرانې رسعت نسبت ) 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
=

𝑉

𝑉0
 

e)  ( دماننګ فورمولManning’s Formula ) 

𝑉 =
1

𝑁
. 𝑅

2
3    .  𝑖

1
2    ,

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 ( Chezy’s Formulaفورمول )  يدشیز  •

𝑉 = 𝐶 √𝑅 𝑥 𝑖  ,
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 ( Lining of Canals) یا پوښنه  کارۍدکانالونو پوښښ 

پر  کارۍ پوښښ  له      نرۍ  دیوې  موخه  )   دیڅخه  د  یې  ضخامت  دتل  cm 15-2.5چې  دکانال  وي  پورې   )

پوښښ   په  چې  مواد  دي.هغه  کول  له:پخو    کارۍ اواړخونوپوښښ  دي  عبارت  کیږي  اخیستل  ګټه  ورڅخه  کې 

 خښتو،تیږو،مخکې تیار شوی کانکریټي بالکونه،اوسپنیز کانکریټ،قیر،ګډه شوې خاوره اوداسې نور.
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 ( Types of Cross-Drainage Worksډولونه )  چارو  زابريدعريض  

a)  )داوبوناوه)ترناب . 

b) اوبوتیرونکې(  دیسیفون )دځمکې الن. 

c)  سطحو نه داوبوتیریدلبرابرو له . 

d) داوبوداخلیدنه اووتنه.  

 ( Cross Regulator)  یعريض تنظیمونک  •

داوبویوتنظیمونک    چې  الن  یهرکله  په  کانال  ) دیداسايس  برخې  کې  downstreamنۍ  بندیږي  کله  (  کانال  چې 

 ویل کیږي.  یته عريض تنظیمونک دیجوړ يش نو 

 [Canal Escapeکانال ]پرچاوه ای  •

دپرچاوه ای کانال  کانال څخه اضايف اوبه ځینوطبیعي زابرونواودروته لیږدوي  له  داوبولګولوهغه ساختامنونه چې      

 ساختامن په نوم یادیږي.  د

 ( Irrigation Outletsداوبولګولوویستونکې )  •

او   يویستونکلګولو  داوبو  پټیو  چې  دي  ساختامنونه  داوبو   وړو   هغه  دورکولولپاره    ویالوته 

 ویالوکې په نظر کې نیول کیږي.   وړو  جوړیږي.داوبوویستونکې په ویشونکو او

 

 ( Practice Questionsپوښتنې )  ازمايښتي 

 . کانال تعریف کړئ .1

 کړئ:  دیډول طبقه بن  دیکانالونه په الن .2

a) .دمسیر )خط السیر( له مخې 

b)  .درسچینې اوظرفیت له مخې 

 . چې دیوه کانال دمسیر په ټاکلو کې په پام کې نیول کیږي روښانه کړئ نکتېهغه مهمې  .3

 . روښانه کړئ یژوروال  )انډولیز(  موازينې د .4

 .حالتونوکې ولیدل يش الندېنېوداسې سکیچونه )نقشې( رسم کړئ چې پکې دکانال مقطع په  .5

a)  .ټوله مقطع  په ډکون کې 

b)  .ټوله مقطع په غوڅونه کې 
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c)  اوقسآم په غوڅونه کې. مقطع قسآم په ډکون 

 .(روښانه اوموخې يی ولیکئ يکار )اسرت يکار دکانال پوښښ  .6

 ډولونه ولیکئ اوهم روښانه کړئ چې:  بېالبېل( کارۍ)اسرت کارۍدکانال پوښښ  .7

a)  کارۍدخاورو او سمنټو پوښښ . 

b)  کارۍشاټ کریسټ پوښښ . 

 . ې ګټې ولیکئبېالبېل( کارۍ)اسرت کارۍدکانال پوښښ  .8

 . ( ځانګړتیاوي ولیکئکارۍ)اسرت کارۍدښې پوښښ  .9

 محاسبه کړئ:  یژوروال  )انډولیز(  موازينېمعلوماتوله مخې دکانال دالندېنېو د  .10

i. =4 دکانال الندینۍ عرضm 

ii.  1.5= یداوبوبشپړ ژوروالm 

iii. 2.5پورتنۍ عرض = ۍدپشتm 

iv.  0.5فاصله = عموديآزادهm 

v.  1.5:1اړخین میالن = په غوڅونه کې (H:V)    

vi.  2:1اړخین میالن =په ډکون کې (H:V)  

 ( 1.18mجواب:) 

دارنګه   .11 مقطع  کانال  )   ډیزاین دیوه  چې  ) sec/33mکړئ  يې  میالن  ولیږدوي.دتل  اوبه   )1/1500  )

 . ( په پام کې ونیسئN=0.016( دی ،دسختوايل رضیب ورته ) 1:1اوداړخونومیالن یې ) 

 

 ( 1.18mجواب:) 

 . دجوړولوډولونه روښانه کړئچارو  زابريدعريض  دیاوبولګولوکانالونوبان د .12

 ساختامنونه رغول کیږي:  يروښانه کړئ چې په کوموحالتونوکې الندین  .13

a)  .)ترناب )ناوه 

b)  .سیفونې ترناب 

c)  .)سیفون)بړق 

d)  .داوبویوشان تیریدنه 

e)  .کانايل سیفون 

f)  .دخويل اوخروجې 

 اصطالحات روښانه کړئ:  يالندین .14

a)  .عريض تنظیمونکي 

b)  .دکانال لویدونکې 
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c) .تیښتیدونکې 

d) خروجونکې.  دکانال 

 . پام کې نیول کیږيکانال کې  یوه په کله داوبوویستونکې .15

   .دډولونو دټاکلوپه موخه کارول کیږي،روښانه کړئچارو هغه مناسب فکتورونه چې دعريض  .16

 . دترناب )ناوې( اوسیفون )بړق( شکلونه رسم کړئ او دهرې برخې نوم يی ولیکئ .17

،دعريض کړنې یومناسب زابر ورته دالندینۍ ډیټا پر مټ په پام  ي)درې( څخه تیریږ   ېیوي نال له  یوکانال   .18

 کې ونیسئ: 

 185.20mپه کانال کې داوبودډکې سطحې لیول:

 184.90mدنالې )درې(دتل لیول:

 sec/3100mپه کانال کې داوبومقدار:

  sec/3100mپه ناله )دره( کې داوبومقدار:

 يش.  ی تهداب په الس راتال په مناسب ژوروايل رسه یو ښه  

 . دترناب )ناوې( اوسیفون)بړق( ترمنځ توپیر وکړئ .19

 ساختامنونوموقعیتونه روښانه کړئ: الندېنېو د  .20

a)  .عرضی تنظیمونکي 

b) .دکانال تیښتیدنه 

 

c) .دکانال لویدنه 

 

 . روښانه کړئ ېساختامن اړتیاو  ال کې دیوه ښه خروجي په کان .21

 . روښانه کړئیې دنیمه سخت کانال سکیچ رسم او کړنه   .22

 . په یوه روښانه سکیچ رسه دګیبز ماډل واضح کړئ .23

 . ناوې د څپې دنده روښانه کړئ.اوولې دکانال مقطع دناوې په څیرجوړیږي ېدوالړ  .24

 ساختامنونوسکیچونه رسم کړئ: الندېنېو داوبودغورځیدنې ډولونه روښانه کړئ اود  .25

i.  غورځیدنه.  عموديساده 

ii. .ښویه میالن داره غورځیدنه 

دپوښښ   .26 دکانال  چې  فکتورونه  کیږي    کارۍ هغه  نیول  پام کې  په  کولوکې  غوره  دموادوپه  کې  وخت  په 

 . روښانه کړئ

 . مقطع څخه مو موخه څه ده اقتصاديدکانال له  .27
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 سکیم په څیر(  E( پوښتنې اوجوابونه )دMSBTEد ) 

 2008ژمی  

30د )  .1
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
په داسې حال کې چې دتل میالن یې   کړئ   ډیزاینکانال    یي( مقدار اوبودتیرولولپاره یو ذوذنقه  

 . ( ويC=50( اودشيزی رضیب یې ) 1.5:1( ،اړخین میالن یې ) 1:1800) 

  رجوع و يش.  ېدمنونې ته   فصل (5.6) د جواب:

 . پیداکړئ یژوروال  موازينېوې مقطع لپاره ددینيو معلوماتوله مخې دکانال دیدالن .2

 معلومات:

𝑏 = 10𝑚,    دسطحې  مکمل ژوروايل  (𝐹. 𝑆. 𝐷) = 1.5𝑚  ,      دپشتۍ عرض = 2𝑚 

:1 په غوڅونه کې اړخین میالنونه: 1         

:1.5 په ډکون کې اړخین میالنونه: 1             

                          0.5𝑚فاصله: عموديآزاده 

 

  رجوع و يش.  ېدمنونې ته   فصل (2.6) د جواب:

 . نې کړنېدیبان  –تعریف کړئ:ترناب )ناوه(،سیفون )بړق(، لیول کراسنګ او دننې   .3

  رجوع و يش. ې دبرخې ته   (17.6)برخو او    (13.6(a),(b),(c)) د جواب:

 . مقدار پیداکړئ ډیزاینورکړل شويونباتاتوداوبخورلپاره دکانال د الندېنېو د  .4

iv.   15=  ضایعات په کانال کې انتقايل% 

v. = 0.7دوخت رضیب 

vi.= 0.8دمقدار رضیب 

 (Ha/cumecپه ساحه کې ډیوټي په ) ( Haاوبه کیدونکې ساحه په ) دنبات نوم  ګڼه 

 700 350 ګني 1

 600 150 وریجي  2

 1500 600 باجرې  3
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 1800 1200 غنم 4

 800 400 سبزیجات 5

  رجوع و يش. ې دمنونې ته  فصل  (9.6) د  جواب:              

کې کارول    ېدچې هغه څلور ډوله مواد چې په    استیيڅلور ګټې ولیکئ اوهم وو   کارۍدکانال دپوښښ   .5

 . کیږي کوم دي

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (9.6) د جواب:

 2009اوړی 

 کړئ:  ډیزاینمقطع   اقتصاديمعلوماتودغوښتنې پرمټ دیوه کانال لپاره الندېنېو د  .1

  sec/3Q=0.8 mمقدار: (1

 N=0.035  :رضیب  وايلزیږ دسطحې د (2

 n=1:1 دکانال اړخین میالن : (3

 S=1/2000 میالن : دکانال دتل طوالين  (4

 

  رجوع و يش. دیمنونې ته  فصل  (10.6) د جواب:

 . ډولونه روښانه کړئ بېالبېلدکانال تیښتیدنه تعریف او دموقعیتونوله مخې یې  .2

 رجوع و يش.  ېدمنونې ته  فصل  (15.6) د جواب:

  

3.  ( یوه ذوذنقه  Q=35m3/secد  کړئ چې دمجرا دتل    ډیزاین مجرا دارنګه    یي( مقداراوبودتیرولوپه موخه 

 ( وي. C=50)  یې رضیب    ياودشيز ( 1.5:1)  ې ( ،اړخین میالن یS=1/1800میالن ) 

  رجوع و يش. ېدمنونې ته  فصل  (11.6) د جواب:

 . وي ې نۍ زابري کړنې روښانه شو دیکې النچې پ دارنګه رسم کړئ  طولی پروفایلیو  .4

 ترناب )ناوه(.  –سیفون )بړق(   (1

 خروجي.  –دخويل  (2

  رجوع و يش. ېد ( منونې ته 10.6برخې او )   فصل (13.6) د جواب:        

 2009ژمی  

 . کړئ ډیزاینمقطع  اقتصادي معلوماتوله مخې دیوه کانال لپاره الندېنېو د  .1
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20 مقدار: (1
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

     N=0.01والې رضیب:زیږ د (2

 1.5:1په افقي یعنې: ې کانال په بشپړه غوڅونه کې چې اړخین میالن یې دوه په عمودي اودر  (3

 1/2000داساس )تل( داوږدوالې میالن )ځوړ(: (4

 رجوع و يش.  دی( منونې ته 6.6د ) جواب:              

 . داوبولګونې دوتونکو ساختامنونوڅلور اړتیاوې ولیکئ .2

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (17.6) د جواب:

 . دتنظیمونکو اود عريض تنظیمونکو ترمنځ توپیر وکړئداوبودګرځونې رسبندونو  .3

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (1.17.6) د جواب:

 2010اوړی 

 . ژوروايل پیداکړئ موازينېوې مقطع لپاره ددینيو معلوماتوله مخې دکانال دیدالن .1

 

 معلومات:

𝑏 = 10𝑚,   دسطحې مکمل  ژوروالی  (𝐹. 𝑆. 𝐷) = 1.5𝑚  ,     دپشتۍ عرض = 2𝑚 

:1 په غوڅونه کې اړخین میالنونه: 1         

:1 په ډکون کې اړخین میالنونه: 1             

                          0.5𝑚فاصله: عموديآزاده 

 رجوع و يش.   دی ( منونې ته 2.6د ) جواب:

30د )  .2
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
  ې حال کې چې دتل میالن ی   ېپه داس کړئ   ډیزاینکانال    یي( مقدار اوبودتیرولولپاره یو ذوذنقه  

 . ي( و C=50)  ېرضیب ی ي اودشيز ( په غوڅونه کې 1.5:1)  یې ( ،اړخین میالن 1:1800) 

 رجوع و يش.   ې د( منونې ته 5.6د ) جواب:

 . دیدی او هغه حالتونه چې دا پکې کارول کیږي کوم  یترناب )ناوه( څه ش .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (13.6 (a)) د جواب:

 2009ژمی  

 . ذکر کړئ یې په کانال کې داوبو لويدنه او دکانال تښتیدنه تعریف او همدارنګه اړتیاوې  .1
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  دی برخو ته    فصل   (16.6) او    (15.6)په ځانګړي ډول د  جواب:  

 رجوع و يش. 

 يش.  ی( ځمکه اوبخور کړاHa 1200کړئ چې )  ډیزاینکانال دارنګه   یمقطع لرونک یيذوذنقه  یو  .2

 5mعرض اوژوروايل ترمنځ نسبت = يدالندین  •

 2:1اړخین میالن : •

 1m/secرسعت :  يداوبومجاز  •

 Ha/cumec 600داوبولګولوډیوټي:  •

 N=0.03دماننګ رضیب: •

 رجوع و يش.  ېد( منونې ته 8.6د ) جواب:        

 دشکلونودرسمولو له مخې یې تعریف کړئ:  .3

i.  .)ترناب )ناوه 

ii.  .)سیفون )بړق 

 

iii.   . لیول کراسنګ 

iv.  نې کړنې. دیبان – ۍدنن 

 رجوع و يش.  دی برخې ته   (17.6)برخو او    (13.6(a),(b),(c)) د جواب:

دپوښښ   .4 وو  کارۍدکانال  اوهم  روښانه  ګټې  پوښښ    است یيڅلور  په  دکانال  چې  مواد  کې    کارۍ هغه 

 . کارول کیږي کوم دي

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (9.6) د جواب:

 

 مقدار پیداکړئ:  ډیزایندکانال لپاره ددالندېنې جدول د معلوماتو له مخې 

 ( Ha/cumecډیوټي په ) ( Haاوبه کیدونکې ساحه په ) دنبات نوم 

 1700 1500 غنم

 1000 1800 پنبه 

 800 2200 ګني

 .   0.7اودوخت رضیب:   %15:  ضایعاتدذخیرې 
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 رجوع و يش.   ې د( منونې ته 7.6د ) جواب:

 2011اوړی 

 . مقدار پیداکړئ ډیزاینورکړل شويونباتاتوداوبخورلپاره دکانال د الندېنېو د 

 (Ha/cumecپه ساحه کې ډیوټي په ) ( Haاوبه کیدونکې ساحه په ) دنبات نوم  ګڼه 

 2500 1000 (یجوار)من 1

 500 1000 ګني 2

 600 300 ې وریج 3

 1600 800 غنم 4

 600 300 سبزیجات)ګرمه هوا( 5

 ( دي. %20) ضایعاتفرضووچې په کانال کې انتقايل 

 رجوع و يش.  دی( منونې ته 12.6د ) جواب:

 ب ویونکې وي: ااړتیاوو ته جو  الندېنېوکړئ کومه چې    ډیزاینمقطع  اقتصاديدیوه کانال لپاره  .1

 sec/3Q=2.4 mداوبومقدار: (1

 n=0.03دسختوايل رضیب:  (2

 1.5:1په بشپړه غوڅونه کې دکانال اړخین میالن: (3

 

 1/2000دکانال دتل میالن: (4

 رجوع و يش.  دی( منونې ته 13.6د ) جواب:          

 2011ژمی  

 . دتنظیمونکو اود عريض تنظیمونکو ترمنځ توپیر وکړئداوبودګرځونې رسبندونو  .1

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل (1.17.6) د جواب:

 يش.  ی( ځمکه اوبخور کړاHa 1200کړئ چې )  ډیزاینکانال دارنګه   یمقطع لرونک یيذوذنقه  یو  .2

 5mعرض اوژوروايل ترمنځ نسبت = يدالندین  •

 2:1اړخین میالن : •
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 1m/secرسعت :ي  داوبومجاز  •

 Ha/cumec 600داوبولګولوډیوټي:  •

 N=0.03دماننګ رضیب: •

 رجوع و يش.  دی( منونې ته 8.6د ) جواب:           

 . غورځیدنه دشکل له مخې روښانه کړئ( ۍړند ګپه کانال کې داوبوچټکه)  .3

 رجوع و يش.  دیبرخې ته  فصل  (16.6) د جواب:

 . طریقې روښانه کړئ ېبېالبېل د یوې ذخیرې په مقطع کې درسوباتو دمخنیوي  .4

 رجوع و يش. دیبرخو ته  فصل (10.6) او  (9.6)د  جواب: 

کړئ او همدارنګه د ترناب )ناوی( او سیفون )بړق( ترمنځ توپیر ذکر    يډولونه ډلبند  بېالبېل  چارودزابري   .5

 . کړئ

 

 جواب: 

 سیفون  ترناب  ګڼه 

1 

دادیوې مجرا یا کانال په عريض برخه کې هغه وخت  

په خوړ   لیول  نیول کیږي چې دکانال دتل  پام کې  په 

سطحې   داعظمي  دسیالب  پورته له  کې  څخه  لیول 

 وي.

په   وخت  هغه  کې  برخه  عريض  په  کانال  یا  مجرا  دادیوې 

چې   کیږي  نیول  کې  داوبو  کله  پام  دسیالب  کې  خوړ  په 

داو  کې  کانال  په  سطحه  پورته له  بو اعظمی  څخه  سطحې 

  واقع وي.

2 

کې    ددې خوړ  په  کې  شتون  په  ساختامن  ډول 

ډیره   پرتله  په  داوبودکچې  کې  کانال  په  داوبوکچه 

 وي.

داوبوکچه   ددې کانال کې  په  په شتون کې  ډول ساختامن 

 په خوړ کې داوبودکچې په پرتله ډیره وي. 

3 
برخه کې  په عرضی  دترناب موخه داده چې دکانال 

 داوبو دتیریدو په موخه پراخه خوړ رامنځته کړي.

دسیفون موخه داده چې په خوړکې دسیالب مقدار په يب  

 خطره توګه دکانال له عريض برخې څخه تیر کړي.  

4 

 

 رجوع و يش.  ېته د  شکل 11.6

 

 

 رجوع و يش.  ېته د  شکل 11.6
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5 
دتل   لپاره  کولو  درامنځته  اړتیا  ځدزابر  ته  وړ)میالن( 

 نشته.

 وړ)میالن( ته اړتیا شته. ځ دزابر درامنځته کولو لپاره دتل 

 

 2012اوړی 

 . روښانه کړئ دیدارتفاعي فشار)رسکوب( دتنظیمونکو اود عريض تنظیمونکو دن .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (14.6) د جواب:

 . ،ګټې يی روښانه کړئید  ی څه ش يکار دکانال پوښښ  .2

 رجوع و يش.  ې دبرخو ته  فصل   (10.6) او   (9.6)، (7.6) د جواب:

 

تنظیمونکو  .3 اوهم هغه فکتورونه چې    بېالبېلدعريض  بان  ددېډولونه  په عريض مقطع  اغیزه    دیساختامن 

 . دیلري کوم 

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (13.6) د جواب:

کړ  .4 دارنګه رسم  مقطع  کانال عريض  ی   ئدیوه  اوهم  په غوڅونه کې وي  او قسآم  په ډکیدنه    ې چې قسآم 

 . برخې روښانه کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل (4.6) د جواب:

 . دارتفاعي فشار)رسکوب( دتنظیمونکو اود عريض تنظیمونکو ترمنځ توپیر وکړئ .5

 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (1.17.6) د جواب:

 2011ژمی  

( او سیفون )بړق( ترمنځ توپیر ذکر  ېکړئ او همدارنګه د ترناب )ناو   ۍدډولونه ډلبن  بېالبېل  چارودزابري   .1

 . کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (13.6) د جواب:

 . ( غورځیدنه دشکل له مخې روښانه کړئۍپه کانال کې داوبوچټکه)کړند  .2

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (16.6) د جواب:

 . ګټې او زیانونه روښانه کړئ کارۍدکانال داسرت  .3

 رجوع و يش. ېد برخو ته  فصل  (10.6) او  (9.6) د جواب:
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 2012اوړی 

 . په غوڅونه او ډکون کې دیوه کانال عريض مقطع رسم کړئ .1

 رجوع و يش.  ېدته   شکل(5.6(b))   جواب: د

ذکر    ېځانګړتیاو و لپاره ددوه ډوله مواد   کارۍدوه ګټې روښانه او هم دښه پوښښ    کارۍدکانال دپوښښ   .2

 . کړئ

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (11.6) د جواب:

 په کوموحالتونو کې الندینۍ ساختامنونه کارول کیږي:  .3

i. .دکانال غورځیدنه 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (16.6) د  جواب:            

 

ii.  تښتیدنه.دکانال 

 رجوع و يش.  ې دبرخې ته   فصل  (15.6) د جواب:           

 2013ژمی  

 . څلورګټې روښانه کړئ کارۍپوښښ ددکانال  .1

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته   فصل  (9.6)د  جواب:

 . دیدی او هغه حالتونه چې دا پکې په پام کې نیول کیږي کوم  یترناب )ناوه( څه ش .2

 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل  (13.6 (a)) د جواب:

 . یډولونه کوم د   بېالبېل   کارۍدکانال دپوښښ  .3

 رجوع و يش.  ېدبرخې ته  فصل  (11.6) د جواب:

 . په غوڅونه کې دیوه کانال عريض مقطع دیاګرام رسم کړئ .4

 رجوع و يش.  ېدته   شکل(5.6(b))   جواب: د

 2014ژمی  

 . کړئ ډیزاین مقطع  يکانال لپاره اقتصاد  یيمعلوماتوله مخې دیوه ذوذنقه الندېنېو د  .1
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5.0 مقدار:
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
میالن      N=0.013رضیب:   دسختوايل، اړخین   یې ، 

 . دی 1/1000میالن )ځوړ(: داساس )تل( داوږدوايلاو  1V:2Hیو په عمودي اودوه په افقي یعنې:

 رجوع و يش.   دی ( منونې ته 7.6د ) جواب:

 ساختامنونه ښودل شوي وي:  ي کې الندینچې پ دکانال لپاره دارنګه پالن رسم کړئ .2

 . یدارتفاعي فشار تنظیمونک .1

 رجوع و يش.  ېدشکل ته   (16.6(b)) د  جواب:            

 . یعريض تنظیمونک .3

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  (14.6) د جواب:

 تښتیدنه. .4

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  (15.6) د جواب:

 . یوتوونکداوبو  .5

 

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  (17.6) د جواب:

 . دترناب )ناوی( اوسیفون )بړق( ترمنځ توپیر وکړئ .6

 .  رجوع و يش ېد برخو ته  (3.6 .4) او(1.13.6) د جواب:

 . څه ده یې داوبودودریدنې الملونه ،اندازه کول او چاره   .7

 . رجوع و يش ېد برخې ته  (19.6) د جواب:

 

 2015اوړی 

  ده،پیداکړئ:   ېکومه چې دالندینۍ ډیټا لرونک یژوروال  موازينېدکانال دیوې مقطع لپاره د .1

عرض:  دیالن :b=10mني  بشپړژوروايل  دداوبودسطحې   ،1.5m2عرض:   ۍ ،دپشتm    اړخین کې  غوڅونه  ،په 

 . ده 0.5m:   یېفاصله   ياوآزاده عمود  1.5:1  ،په ډکون کې اړخین میالن: 1:1میالن: 

 رجوع و يش.  ېد ( منونې ته 14.6د ) جواب:

 دغوښتنې له مخې شکل رسم کړئ: چارو و له مخې دعريض رشایط الندېنېو د  .2

i.  یدکانال دتل میالن او دنالې )دري( دتل میالن رسه یوشان د . 

 رجوع و يش.  ېد( منونې ته  15.6د ) جواب:                   
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ii.   دسیالب کې  )دره(  ناله  په  میالن  دتل  له  دکانال 

 . یاعظمي لیول څخه پورته د

 رجوع و يش.  دې( منونې ته  10.6د ) جواب:                    

iii.  دیاعظمي سطحې څخه پورته له دنالې )دري( دتل میالن په کانال کې داوبو . 

 رجوع و يش.  دې( منونې ته 13.6د ) جواب: 

iv. سطحه په کانال کې داوبوداعظمی سطحې اودکانال دتل     په ناله )دره( کې دسیالب داعظمي لیول

 .دلیول ترمنځ ده

 رجوع و يش.  دې( منونې ته 14.6د ) جواب:              

 .مقطع رسم کړئپه غوڅونه او پشته کې دیوه کانال عريض  .3

 رجوع و يش.  ېد ته   شکل(5.6)   جواب: د    

 

 . روښانه کړئ یې، ګټې او زیانونه ېدوه موخ . څخه معنی څه ده کارۍاسرت له دکانال  .4

 .  رجوع و يش  ېدبرخو ته   (10.6) او(9.6,8.6,7.6) د جواب:          

 . توپیرپه څلورونکتو کې وکړئدارتفاعي فشار)رسکوب( دتنظیمونکو اود عريض تنظیمونکو ترمنځ  .5

 رجوع و يش.  ېد برخې ته  فصل (1.17.6) د جواب:

 

 )پای(

  



۲۰۱۵ ۲۰۲۱ 

 

1 

 ننګرهار پوهندوی محب الرحمن جنتي  د عالی ریاضیاتو عمومي کورس 2 خوست  پوهنوال ګل محمد جنت زی  عمومي ریاضیات 1

3 
  I ،434 Aعايل کلکولس 

 ریاض 
 ننګرهار پوهندوی نظر محمد  II      عايل کلکولس  4 ننګرهار پوهندوی حمیدالله یار 

 6 ګرهارنن پوهنوال  لطف الله صافی  د نفوسو جغرافیه  5
 ، IIفزیکی کیمیا  

 الکرتولیتی محلولونه او الکرتوکیمیا 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار

7 

، کیمیاوی کنتک او  III   فزیکی کیمیا 

کتلسس، کروماتوګرايف او  

 اسپکرتوسکوپي 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 

 ننګرهار

 

 

 د ژويو فزيولوژي  8
پوهاند غنچه ګل حبیب  

 صافی
 رهارننګ

9 
د ودانیو د تودولو تخنیک، لومړی  

 برخه، د سون تخنیک 
 ننګرهار پوهنوال عبدالغیاث صافی د متیورولوژی مبادی  10 ننګرهار داکرت غالم فاروق میر احمدی 

11 
معیار های جدید اعامر  

 ساختامن
 12 ننګرهار داکرت انجنري محمد عمر تيموری

چگونگی مرصف انرژی در  

 ی ساختامن های رهایش 

داکرت انجنري محمد عمر 

 تيموری
 ننګرهار

 ننګرهار پوهاند عارف الله مندوزی  د ژوند چاپیریال  14 ننګرهار سطان احمد نیازمن  الجرب او د عددونو تیوری، لومړی برخه  13

15 
د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د لومړی  

 صنفي کار متودیکي الرښود 

پوهندوی انجنیر عبادالرحمن 

 مومند
 ننګرهار پوهنوال محمد اسحق رازقی  جامداتو میخانیک  16 ننګرهار

 عضوی کیمیا،کړیوال ترکیبونه  17
پوهاند دوکتور محمد غوث  

 حکیمی
 18 ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، لومړی ټوک 

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی
 ننګرهار

19 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، دویم ټوک 
 ننګرهار محمد طاهر کاڼی   کيميايي عنرصونه، لومړی ټوک 20 ننګرهار نجينېر اسدالله ملکزی دیپلوم ا

 22 ننګرهار محمد طاهر کاڼی       دویم ټوک کيميايي عنرصونه 21
 د اقتصاد او تجارت اصطالحات 

 پښتو ترشیحی قاموس( -)انګلیسی   

 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار

 24 ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  لجرب خطي ا 23
روانشناسی و رضورت آن در  

 جامعۀ افغانستان
 داکرت اعظم دادفر 

کابل 

 پوهنتون 

 26 بلخ پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  25
اساسات هندسه ترسیمی 

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ

27 
تأسیسات و تجهیزات تخنیکی  

 ساختامن 
 نجنیر محمد عمر تیموریداکرت ا

پولی تخنیک  

 کابل 
 د رادیویي خپرونو تولید  28

پوهنوال دوکتور ماسټر 

 واحدي
 خوست 

29 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا 
 تیوری و سیاست بودجه عامه  30 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي

پوهنوال داکرت سید محمد  

 ټینګار
 کابل 

 حیوانات مفصلیه  31
داکرت دیپلوم علی آقا  پروفیسور 

 نحیف 
 32 هرات

عضوي کیمیا، د اروماتیک او  

 هیرتوسیکلیک برخه 

پوهنوال دوکتور ګل حسن  

 ولیزی
 کابل 

 د انجنیری میخانیک  34 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   ژې تحلیل او مدیریت د پرو 33
پوهنوال محمد اسحق  

 رازقی 
 ننګرهار

35 
ړی  کلکولس او تحلیيل هندسه، لوم 

 برخه 
 36 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

کلکولس او تحلیيل هندسه،  

 دوهمه برخه 
 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

 کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی  38 ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  37
پوهنوال دوکتور محمد طاهر  

 عنایت 
 ننګرهار

 خوست  پوهنمل بهرام امیری   د موادو مقاومت 40 ننګرهار انجنیر اسد الله ملکزی ژي سمپا کوونکي ودانۍانر  39

41 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک 
 42 ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننګرهار دانش کړوخیل  

 ننګرهار پړهاند انجنیر زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري  44 ننګرهار الله صافی  پوهاند لطف   حیايت جغرافیه  43

 46 ننګرهار سلطان احمد نیازمن  د ریاض په هکله خربې اترې  45
-اقتصادي جیولوجي )کانپوهنه 

 فلزي کانونه( 

پوهاند دوکتور رشیف الله   

 سهاک
 ننګرهار

47 
 ګروه های اجتامعی بسته  

 اختی سکتها( )مطالعه جامعه شن
 بلخ محمد نعیم نسین  ګرم شدن کره زمین  48 کابل پوهنتون  داکرت احمد سیر مهجور 

49 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 50 ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی  انجنیر امان الله  

 فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک 
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51 
نجنیري کې د اټوکډ  په سیول ا 

 استعامل 
 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  وتریرنی عمومي پتالوژي  52 ننګرهار پوهنوال میا پاچا میاخیل 

 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي  54 ننګرهار پوهندی ګل حکیم شاه سیدی  انجنیري جیودوزی )رسو(  53

 56 خوست  ماسرت واحدی پوهنوال داکرت  د تلویزیوين خپرونو تولید  55
اوسپنیز کانکرېټي عنارص ، 

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  58 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   57

 بلخ داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص  60 ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی  د تهداب انجنیري  59

61 
رهنمود موثریت حفظ انرژی در  

 تعمیرات
 خوست  داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  62 کابل  داکرت انجنري محمد عمر تيموری

 64 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره   63
د افغانستان د پوهنتونونو د درسی  

 کتابونو چاپول  
 ټولو ته   یحیی وردک داکرت

 د پروژې مدیریت په عمل کې  66 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  65
محمد داود علم او يو اف .  

 ګهل
 ننګرهار

 نبايت فزیولوژي لومړی جلد 68 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  67
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست 

 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی  د ساختامنونو تحلیل )لومړی برخه(  70 خوست  پوهنمل محمد طاهر میاخیل  فزیولوژي دوهم جلد نبايت  69

71 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه( 
 72 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی 

د مهنډسانو د پاره ساختامين  

 ستاتیک زده کړه 

دیپلوم انجنیر اسدالله  

 ملکزی
 رهارننګ

73 
د ساختامن د جوړلو طریقې )لومړی  

 برخه( 
 74 ننګرهار پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها 

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه( 

پوهاند انجنیر محمد عیسی  

 تنها
 ننګرهار

75 
سیټونه او هرڅه د هغوی په  

 هکله

لیف بوکوفسکی/ سلطان احمد 

 نیاز من 
 76 ننګرهار

 عنارصو  د لویو الرو د هنديس 

 ډیزاین 

 پوهنیار انجنیر م. شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 78 ننګرهار پوهنوال میاپاچا میاخیل  د رسخالصو کانالونو هایدرولیک  77
د جوړښتونو تحلیل )لومړی  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

79 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه  

 برخه( 

الله وردک او  پروفیسور حفیظ 

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریاض منطق  80 خوست 

 د اوبو رسولو انجنیري  82 ننګرهار ټول پوهنتونونه  انجنیري دريس کتابونه  ۴۵ 81
پروفیسور انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

83 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین 

 )دویمه برخه، لومړی ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 84 ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، دوهم ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

85 
د انجنیری اساسی ریاضی  

 )دوهمه برخه( 
 86 ننګرهار    پوهندوی عبدالغفور نیازی  

د انجنیری اساسی ریاضی  

 برخه( )لومړی 

 پوهندوی عبدالغفور نیازی  

   
 ننګرهار

 ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  88 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   د اقتصادي پرمختیا تیوري  87

 کيد او ګرافیک  90 ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب    عمومي تخنیکي رسم  89
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 جاليل  بهاوالدین
 ننګرهار

 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې  92 ننګرهار شیرخان حساس د اقتصاد د علم اساسات 91

 94 ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  اقلیم پوهنه   93
پښتو  -د طبیعي علومو انګلیس 

 قاموس

پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 96 ننګرهار ار راز محمد فیض پوهنی جنایي ارواپوهنه  95
د جوړښتونو تحلیل )درېیم  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 
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 ننګرهار پوهنمل ریحان الله رحیمي  عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار زی فقیر پوهنمل مصور   د برشي رسچینو مدیریت  ۱۱۲ ننګرهار پوهنیار نثار احمد مصلح  د څیږنې مېتودولوژي  111

113 
مرکزي بانګ او پرمختللې پويل  

 سیاستونه 
     خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of 

faculties, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project  . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and 

gave us all these books to be published and distributed all over 

Afghanistan. Finally, I would like to express my appreciation for the 

efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the 

office for publishing and distributing the textbooks . 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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