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 (Abstract) خالصه 

نه دکابل والیت دهوا کيفیت ارزولو په هدف تررسه شوه  ړ هغو ښارونو څخه ده چ   تر ټوله   01کابل دنړۍ له . دا څې 

  په ژمي ک  د  هوا   9د هوا خراب کيفيت د  دې ښهر د. هوا لري  ډېره ککړه 
نورو ښهرونو بر خالف موسمي ده ، يعن 

ي  په دې ښار ک  دهوا عمده  ککړونکي په هوا ک  معلقه .  کيفيت  دکورونو او حمامونو ګرمولو له اثره ب   کچ   خرابې  ږ

ياد ککړونکي دمختلفو . ځل  زیات دي  6څخه له ستندرد    Pm 10او  3له ستندرد څخه   pm 2.5زرات دي چ   

ي ، لکه په کورنو او حمامونو ک  دسون ب   کيفيته توکي ، په ازاده فضا ک  دفاضله موادو سوځول  منابعو څخه اخراجې  ږ

ۍ ،  ب   کيفيته موټرې ، خامه رسړکونه  ، ډیزلي برېښنا ،  او داس  نور  چ   په پايله ک  په کابل ک  دديد   
، دخښتو بن 

ي او  فشاري ناروغيو  پيدا کېدو باعث شوی سا
، پوستکي  ، رسطاب   .حه کمه شوې ، خلکو ته د  مختلفو تنفسي

ه پر دې  کابل يو          موجوديتده چ   په اواخرو ک  دهوا خراب کيفيت او په هوا ک  دزوړندو زراتو  داس  ښار رسبې 

ه ژمي ک  په دې ښهر ک  دديد ساحه ډېره کمه وي او د پ.   ددې المل شوی چ   ښار خپله طبيعي ښکال له السه ورکړي

ي کمه کړې  ي پانګوالو دلچسن  ه ککړونکو شتون دخارچ  پغمان او نور ښکلي غرونه قابل ديد نه وي ، همدا راز دهوا مض 

    . دپرمختګ پروړاندې لوی خنډ ده ده او ددې ښهر 

خلکو ته عامه پوهاوی وکړي او هغه خلک چ   . ولوبوي   لهذادولت بايد د هوا کيفيت په ساتلو ک  رغنده رول        

،  دولن  ترانسپورب  سیستم ايجاد او درسړکونو .   هوا ککړوي جريمه کړي  د موټرو دانجن کيفيت لپاره د معیار وټاکي

ول لپاره د موثره تخنيکونو څخه استفاده وکړي ا. په پخولو عملي اقدام وکړي   و خلکو په فابريکو ک  د ککړونکو کنې 

ۍ ښکال خپله او ديوه ښکلي 
ته پخواب  ته دډيزلي برېښنا بديله الره پيدا کړي ترڅو کابل والیت دهېواد دمرکز په حيث بې 

 پايتخت په بڼه تبارز وکړي
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 لصف لو ا

 دستونزې بيان .0-0

 

ه او پراهميته ماده ده ،  خو د هوا کيفيت ساتل هم  دانسانانو يو دوامدار داچ   هوا دژوند لپاره يوه بنسټېر 

پالزمېنه ،کابل دهېواد مرکزي او پرنفوسه والیت دی چ   په اواخرو ک  بي  دهوا خراب کيفيت له امله په . مسئوليت دی 

انو هغو ښارونو څخه ده چ   ترټولو ککړه هوا لري ، چ   په پايله ک  دانس 01امريکا ک  دنشر شوي راپور په اساس يو له 

ات لري  ي تاثېر
 . په صحت ، مورال ، او فعاليتونو منف 

ي پانګونکو  پر وړاندې خپل موثريت له السه ورکړی    
دا چ   دهېواد .  کابل دهېواد دمرکز په صفت  دسياحينو ، بهرب 

ي بايده ده  چ   د هوا دککړتيا دمخنيوي 
یال مو تامير  سر لپاره  دغوڅ ښکال ، اقتصاد ، زراعت ، دافرادو ژوند او چاپې 

ي وضعيت پوه شو ، چ   مذکوره جمله زما د تحقيق اساس تشکيلوي  دمخه دري    ځ 
 . بايد دهوا په اوسن 

 

0.2-   
  موچ 

ب  ړ  د څې 

 

ندل  .0 ر  په کابل ک  دهوا دککړتيا عمده منابعواو الملونو پې 

ندل   .2 ر  په کابل ک  دهوا ککړونکو غلظت  پې 

 نه حل الرې  په ګوته کوپاره ممکپه کابل ښهر ک  دهوا کيفيت ښه کولو ل .3
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و علمي اثارو ته کتنه -.31  تې 

 

 په جاپان ک  يو تحقيق د کابل په هوا ک  په معلقه زراتو تررسه شوی چ   ښودل  بي  ده  .0

 ( ، جاپان  2106)

ي په اواخ: الف 
و بادو نو له  امله بالخصوص دمن  ي  ، لوړې ارتفاع او تې  

 
رو ک  دکابل ښهر د ظرف شکله توپوګراف

ي   .په هوا ک  دزړوندو جامد زراتو اندازه زياتې  ږ

 .٪ کم کړي 80تحقيق ښودل  ده چ   دخامه رسړکونو پخول به  په هوا ک  زوړند زرات تر : ب 

لینکولن انسټيټيوټ ک   دهغه کارمندانو په صچي وضعيت تحقيق شوی وو چ   په افغانستان ک  بي  کار کړی او  .2

 . تحقيق الندې نتيچ   له ځانه رسه لرل  . وي  د ککړې هوا له اثره متاثره ش

اسکاپوهنتون  ( 2012  )م د امريکا نې 

ي چ   افغانستان ک  بي  دنده اجرا کړې وه نظر هغو ته چ   په امريکا ک  بي  وظيفه اجرا کړې وه :  الف  هغه رستې 

 . اخته وو   sinusitis٪ زیات په  29

ي هېوادونو ک  دهوا ککړتيا دماشومانو صچي حالت  کال راپور په اساس چ   په  Unicef   2107د   .3 پرمختيابي

 )Unicef)   2107 .پايله له ځانه رسه لرله څنګه متاثره کوي  ، الندې 

ي        وي د ککړې هوا له امله بي  صچي  وضعيت     د عصن  داچ   ماشومان اکېر وخت له کوره بهر په لوبو ک  تې 

ۍ او د پوه  يادرک دقوې په مربو 
 

ي  ناروع  .طاتو ک   تخريبې  ږ

م  کال ک  په امريکا ک  دنشر شوي راپور پر اساس کابل  دنړۍ یو له هغو لسو  هېوادونو څخه ده چ    2108په  .4

 )م  کال امريکا 2108 (.ښارونو بر خالف دکابل هوا ککړتيا موسمي ده  9دنورو  .  تر ټولو ککړه هوا لري 
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2-   
ب  ړ  او مېتود مواد دڅې 

 

کي ک  د کابل ښهر  دهوا کيفيت اړوند مالوم په دې ي تحقيق په ډول راټول څې 
و تحقيقونو څخه د کتابتوب  ات د تې 

 . شوي 

  ساحه  -1.2
ب  ړ  دڅې 

نه  په کابل ښهر ک  دهوا دکيفي ړ ي  دا څې  کابل دافغانستان  مرکز ده چ   په شمال ک  . ت دارزولو په خاطر تررسه کې  ږ

  ک  لغمان او غرب ته له ميدان وردګو والیت رسه ګډه پوله پروان او کاپيسا ، جنوب ک   له 
 له لوګر او ننګرهار ، رسر

ه مرب  ع مساحت او په   0123 کابل  ، .لري  ومې  ميليونه  نفوس لرونک و چ   په هر کيل 4.635ک  د   2105کيلومې 

ه  0791ترمنځ قرار لري چ     دا چ   کابل په يوه لوړه نرۍ دره ک  دهندوکش غرونو   .تنو ژوند کاو 4511مرب  ع ک   مې 

 . لوړوال لري  يو له لوړ ترينو مراکزو دهېوادونو ده 

دحرارت اوسطه درجه په . کابل يخ نيمه وچ اقليم لري چ   اورښت بي  په ژمي ک  اکېر دواورې په بڼه وي     

د . په حدوداتو ک  قرار لري   12.1cپه داس   حال ک  چ   په ټول کال ک  د حرارت متوسطه درجه  c 2.3-ک   جنوري  

  بند ، مختلف چمنونه او پارکونه له هغو اماکنو څخه دي چ   دې ښار ته بي  ښکال وربخښل  
 

پغمان لوړ غرونه ، قرع

دکابل غرونه پخوا له . خو متاصفانه  په آواخرو ک  د هوا خراب کيفيت باعث ددې شوی چ   دديد ساحه بي  کمه کړې 

وو خو اوس دا وضعيت رسچپه دی  ، چ   په پايله ک  د سياحينو پروړاندې بي  سې  خنډ جوړ  ډېرې لرې ساچ  قابل ديد 

ي    
 . کړی چ   باالخره د افغانسان اقتصاد ګواس 

 دکابل ښار نقشه  – 1.1
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  تحليل -3
ب  ړ  دڅې 

  دکابل ښهر دهوا کيفيت  3.0

ي په کابل ک  ، دهوا ککړتيا له ج  “مصطف  کاظمي په خپله مقاله 
 : ک  ليکي    “ګړو زیات وګړي وژب 

ً
هر کال تقريبا

 2777افغانان دخراب   هوا له امله مري ، په داس  حال ک  چ    په ټول هېواد ک  دجګړو له امله  3111په کابل ک  

، ميليونو ته رسېدل  6میالدي  را په دېخوا دکابل نفوس له څلور لکه څخه  2110له . افغانان مرګ ته غاړه ورکوي  

ي بانک د  کابل مېشتو ته  دهوا دککړتيا په مربوطاتو ک     کال راپور په اساس   2116چ   په پايله ک  بي  د اسیا پرمختیابي

 .   شديد خطر مواجه کړی

ي سيستم نشتون ،
دزړو موټرو استعمال ، ډيزلي برېښنااو داوسېدو په  خامه رسړکونه ،  ديو مجموعي ترانسپورب 

یالي ادارې .  ګيو استعمال  دکابل د ککړې هوا عمده الملونه دي  اماکنو ک  د سنګ زغال اولر   د ( EPA)دامريکا دچاپېر

  په هوا ک  دککړونکو غلظت بايد تر 
ي ، په داس  حال ک  چ   په کابل   15µg/m3پېشنهاد شوي معيار له مچ 

زیات نه سر

ي   99.5µg/m3ک  مذکور غلظت  ي )ته رسې  ږ
نو داخلي اختالفونو له امله داچ   افغانستان دکلو ( .  2119صديف 

ي چ   په نورو پرمختللو هېوادو نو ک  بي  د 
  عملي سر

 باید هغه کړب 
ً
یالي مقررات نلري نومجبورا په کمښت    pm 2.5چاپېر

 . ک   نتيجه ورکړې 

  بند ، مختلف چمنونه او پارکونه له هغو اماکنو څخه دي چ   دې ښار ته بي  ښکال 
 

د پغمان لوړ غرونه ، قرع

دکابل . ل  خو متاصفانه  په آواخرو ک  د هوا خراب کيفيت باعث ددې شوی چ   دديد ساحه بي  کمه کړې وربخښ

، چ   په پايله ک  د سياحينو پروړاندې بي    غرونه پخوا له ډېرې لرې ساچ  قابل ديد وو خو اوس دا وضعيت رسچپه دی

ي   
 .  سې  خنډ جوړ کړی چ   باالخره د افغانسان اقتصاد ګواس 

  هېوادو څخه دی چ    پرمختللو ممالکو رسه دسيالۍ په موخه ډېرو پروژو پلي کولو ته افغان
ستان له وروسته پاب 

اړ دی ، لهذا د کابل د هوا خراب کيفیت باعث ددې شوی چ   نړيوال نه غواړي دلته  افراد په کار وګماري او پانګونه 

  هغه رس . وکړي 
اسکا لینکولن انسټيټيوټ راپور له مچ  ي صچي حالت بي  نسبت هغو ته د نې 

ي چ   افغانستان ته راچ  تې 

ي .  خراب وي سلنه   31چ   په امريکا ک  په دنده بوخت دي  ې فکر وکړو په نورو پرمختيابي له صچي مواردو ماورا که لې 

ي کمه کړې    . پروژو ک  هم دکابل دهوا خراب کيفيت د نړيوالو همکارانو دلچسن 

 

هېوادونو څخه ده چ   تر  لسو  ا ک  دنشر شوي راپور پر اساس کابل  دنړۍ یو له هغو م  کال ک  په امريک 2108په 

ېږي د . ښارونو بر خالف دکابل هوا ککړتيا موسمي ده  9دنورو  .  ټولو ککړه هوا لري  دژمي په رارسېدو رسه چ   هوا رسړ

ي کيفيته سون توکي د کورونو ګرمولو لپاره استفاده کوي چ    ي ښار اوسېدونکي د ب  ل کې  ږ . د ککړتيا عمده المل شمې 

  .متخصصير  په دې باور دي چ   دې هېواد ک  چ   څومره  تروريزم يو سې  خطر ده په همدې اندازه ککړه هوا هم ده 

يالي اصولو په عملي کولو رسه دهوا  ددې ښار اوسېدونکي  په دې باور دي چ   دخلکو په ذريعه د ځينو چاپې 

ي .  دي دککړتيا دخطراتو کمول ممکن    مشر سید دمحم کاظم همايون وابي
  ملي ادارې دپالننګ برچ 

یال ساتن   “:  د چاپې 

ي ، د ب    
ته راګرځېدو رسه سم مخ او الس په صابون او ګرمو اوبو ومينچ  ښاريان بايد ماسک واغوندي او کور ته له بې 
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ي  ، هر دوه ساعتکيفيته سون توکو کم استعمال رسه خپل ښار له خطراتو وس
ي  اب 

ه وروسته  بايد مخ او الس ومينځل سر

ي 
ي دپوستکي له الرې بدن ته داخل سر

ي دي چ   کوالی سر
اوسېدونکي . ځکه په هوا ک  زوړند ذرات  تر دې حده کوچن 

ي ، غرغړه کول هم دخطراتو کمښت ممکنوي
  پرېمينچ 

ک   . ”بايد هر ساعت بعد سې 

 

ان په دې باور دي چ   په ښار ک  اکېر صچي مشکال  ت د هوا دخراب کيفیت له امله دي ، دطلوع نيوز ډاکې ړ

ساعتونو ک  دهوا دککړتيا له  24ټلويزيون راپور په اساس په کابل ک  له يوه روغتون ليدنه شوې او دا ويل شوي چ   په 

ه له سلهاوو هم اوړي   . امله د مراجعينو شمې 

  دښاريانو په وينا دکابل دهوا کيفیت نظر ورځ اوشن   ته هم تفاوت ل
ري ، دشن   له خوا دهوا کيفیت نسبت ورچ 

خو کله چ   سهار لمر خپل ګلورين . ته ځکه خراب وي چ   ټول خلک ب   کيفيته توکي دکورونو دګرمېدو لپاره  سوځوي 

ي 
 پاکه سر

ً
ي هوا نسبتا  . مخ پرانېر 

  ملي ادار 
یال ساتن  اک لهذا ما آړينه وګڼله چ   له مختلفو منابعو څخه مواد راټول او د چاپېر ې په سیالۍ ک  د اشې 

ه مقاله وليکم   .لپاره يوه هر اړخېر 

 

3.2  

 

 

 



9 
 

 په کابل ښهر ک  دهوا ککړونکو منابع او داخراج مجموعي مقدار  -3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Atiq Sediqi PhD, A researcher                                                                                         
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 دهوا عمده ککړونکو لپاره معيار   3.4

Pollutant Type Standard 
Averaging 
Time 

Forma 
Regulatory 
Citation 

Sulfur 
dioxide (SO2) 

Primary 75 ppb 1-hour 
99th Percentile of 1-hour daily 
maximum concentrations, averaged 
over 3 years 

40 
C.F.R.50.17a 

Secondary 
0.5 ppm 
(1,300 
μg/m³) 

3-hour 
Not to be exceeded more than once 
per year 

40 C.F.R.50.5a 

Particulate 
matter(PM10) 

Primary and 
Secondary 

150 μg/m³ 24-hour 
Not to be exceeded more than once 
per year on average over 3 years 

40 C.F.R.50.6a 

Fine particulate 
matter (PM2.5) 

Primary 12 μg/m³ annual Annual mean, averaged over 3 years 
40 
C.F.R.50.18a 

Secondary 15 μg/m³ annual Annual mean, averaged over 3 years 40 C.F.R.50.7a 

Primary and 
Secondary 

35 μg/m³ 24-hour 98th percentile, averaged over 3 years 
40 
C.F.R.50.18a 

Carbon 
monoxide(CO) 

Primary 
35 ppm 
(40 mg/m³) 

1-hour 
Not to be exceeded more than once 
per year 

40 
C.F.R.50.8a(2) 

Primary 
9 ppm 
(10 mg/m³) 

8-hour 
Not to be exceeded more than once 
per year 

40 
C.F.R.50.8a(1) 

Ozone (O3) 

Primary and 
Secondary 

0.12 ppm 
(235 μg/m³) 

1-hourb 

expected number of days per calendar 
year, with maximum hourly average 
concentration greater than 0.12 ppm, 
is equal to or less than 1 

40 C.F.R.50.9a 

Primary and 
Secondary 

0.070 ppm 
(140 μg/m³) 

8-hour 
Annual fourth-highest daily maximum 
8-hour concentration, averaged over 3 
years 

40 
C.F.R.50.19a 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Ambient_Air_Quality_Standards#endnote_a
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulate_matter#Health_effects
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulate_matter#Health_effects
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Milligram
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Ambient_Air_Quality_Standards#endnote_b
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
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 Source: USEPA 

 

 دهوا عمده ککړونکو لپاره دستندرد او په کابل ک  داخراج دمقايس  دیاګرام   3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrogen 
dioxide(NO2) 

Primary and 
Secondary 

0.053 ppm 
(100 μg/m³) 

annual Annual mean 
40 
C.F.R.50.11ab 

Lead (Pb) 
Primary and 
Secondary 

0.15 μg/m³ 
Rolling 3 
months 

Not to be exceeded 
40 
C.F.R.50.12a 
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https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_40_of_the_Code_of_Federal_Regulations
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 د کابل په اوسېدونکو باندې دهوا دککړتيا تاثېر ښودونک دياګرام   3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په کابل ک  دهوا دککړتيا دمنابعو ښودونک دياګرام  3.7  
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په کابل ښهر ک   هغه کورونه چ   په تپو يا غونډيو ک  جوړ شوي دي ، اوسېدونکي بي  دکورونو جامد فاضله        

ي موسم ک  دوی
الو په وسطه الندې  حصوته او بیا توليد شوي مواد دکورونو مخک  ويالو ته اچوي ، دا مواد په باراب 

ي چ   
ي دموټرو دعبور په پايله ک  په ګرد او پوډر تبديل سر

ي ، دا انتقال شوي مواد چ   کله وچ سر رسړکونو ته انتقالې  ږ

 . دهوا دککړتيا خطرناک  پايل  له ځانه رسه لري 

  فابريک  لکه           
ي او ختيځو برخو ک  ځين  ول لپاره (  crush plant) د ښهر په جنوب  شتون لري چ   دککړتيا دکنې ړ

ورده  او تر هرڅه ډېر . پک  د هيڅ قسم تخنيک څخه استفاده نه ده شوې ، چ   په دې اړه ددولت توجه ډېره ض 

مهم دا ده چ   کوم نل د ککړتيا او دود دانتقال لپاره په نظر ک  نيول شوی د ډېرې کم  ارتفاع لرونک وي حتا د 

  د ساختمان له ارتفاع څخه    chimneysپکار داده چ   هغه نل . خه هم کم وي ساختمان له ارتفاع څ
ً
باید اقال

 .په الندې شکل ک  مذکوره ستونزه ښه انځوروالی شو . پورته وي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي برخهد کابل ښا                                                                             
 
ف  ر رسر

 

ه وخت دباد جهت دشمال څخه دجنوب په لور وي                  برخه د ښهر ( ده سې   ) دا چ   . په کابل ښهر ک  اکېر

ۍ دي چ   د سنګ  ه منبع لري ، چ   هغه د خښتو بن    لوړه ارتفاع لري او دککړتيا يوه ډېره سې 
ً
په شمال ک  ده چ   نسبتا

ي  او ډېر دود توليدوي    لوري څخه ده او ده سې   هم په دا چ   . زغال څخه پک  استفاده کې  ږ
 دهوا سمت هم له هع 

دولت ته پکار ده چ   له ده سې   . شمال ک  ده نو د بټيو څخه توليد شوې ککړتيا له ځانه رسه کابل ښهر ته انتقالوي 

ي برخو ته انتقال کړي  ي يا جنوب 
 
ف ۍ په عاجل ډول د ښهر رسر  او دسون دموادو په کيفيت بي  کار . څخه دغه دخښتو بن  

 . وکړي 
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 دده سې   ساچ  نقشه                               د هوا د سمت او رسعت دياګرام                                                                                         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 ده   سې   ساحه

 

 

د کورونو ، حمامونو او پالزاوو د ګرمولو لپاره په ژمي ک  بايد له سنګ زغال ، ټايرونو ، پالستيک ، څرمنو او         

ي ، او ددولت ددې مسوول ده 
چ   دغو اماکنو ته برېښنا اسانتياوې نورو ب   کيفيته سون توکو څخه استفاده ونسر

 . برابرې کړي او يا بي  متبادل  الرې ورته برابرې کړي چ   ترټولو غوره بي  د مرکز ګرمۍ سیستم ده 
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ي او دککړتيا عمده منبع منل شوې      دولت ته پکار دي چ   ددغو موټرو . کابل ښهر ک  تقريبا ً یو ميليون موټرې چلې  ږ

ترډېره دې  . دولت باید د شخصي موټرو تعداد محدود کړي . او ب   کيفيته موټرې برطرفه کړي لپاره ستندرد وټاکي 

ي 
ي چ   نږدې ځايونو ته د موټر پر ځای پياده او يا له بایسيکل څخه استفاده وسر

خلکو ته پکار ده چ   په . کوښښ وسر

ي خامه رسکونو ک  دموټرو رسعت کم کړي ، ترڅو په هوا ک  د معلقه زراتو په م
تحقيق . قدار ک  کمښت رامنځ ته سر

نو دولت ته پکار ده چ   کوم رسړکونه . ٪ کم کړي 80ښودل  ده چ   دخامه رسړکونو پخول به  په هوا ک  زوړند زرات تر 

 . خامه دي باید پاخه کړي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامه رسړک                                             

     

ي  ، او په کمپوست هم پالستيک داس  ماده د     ي او  نه تجزیه کې  ږ   کې  ږ
ه چ   په سلهاوو کلونه په ځمکه ک  پاب 

  
 (Source Reductionورڅخه نه شو جوړوالی لهذا یوه الره لرو او هغه داده چ   پالستيک په منبع ک  کم کړو يعن 

 بي  باید وسوځوو چ   ډېرزیات مض   (
ً
ي نو مجبورا

  ګازونه په فضا ک  تشکيلويباید صورت ونيسي او که داس  ونه سر

 

 

 

 

 

 

 

 دپالستيک څخه ککړتيا

د ضیابي ترکيب دپروس  په پایله ک  اخلي  اود مذکور ګاز تاوان دا ده چ   د ديد ساحه    Co2داچ   نباتات له هوا څخه 

دونک کموي او هم دحرارت درجه لوړوي ، لهذا نباتات د هوا ککړتيا په کمښت ک  مهم رول لري نو دکابل هر اوسې

  وکري ترڅو د فابريکو څخه توليد شوی کاربن دای 
باید کوشش وکړي چ   دکور دننه زراعت ته وده ورکړي او وب 

ي 
 .اوکساید يو څه اندازه دونو په وسيله جذب سر
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 پايل  او پېشنهادونه  -4

 پايله   4.0

نه دکابل والیت دهوا   ړ   لرل  کيفیت ارزولو په هدف تررسه شوه چ   الندې پايل  بي  دا څې 

 Pmاو  3له ستندرد څخه   pm 2.5ککړونکي په هوا ک  معلقه زرات دي چ     عمده  په دې ښار ک  دهوا .   -0

  .ځل  زیات دي  6له ستندرد څخه    10

ي ، لکه په کورنو او حمامونو ک  دسون ب   کيفيته توکي ، په ازاده  -2 ياد ککړونکي دمختلفو منابعو څخه اخراجې  ږ

ۍ ، ه سې   سوځول ، دفضا ک  دفاضله موادو  او  ، ډیزلي برېښنا ،   موټرې ، خامه رسړکونهب   کيفيته  خښتو بن  

 چ   په پايله ک   داس  نور 

ي او  فشاري ناروغيو  پيدا کېدو  ، پوستکي خلکو ته د  مختلفو تنفسي دهوا خراب کيفيت  -3
او مورال  ، رسطاب 

 په کابل ک  دديد ساحه کمه شوې ، او باعث شوی ضعيفه کېدو 

 

 پېشنهادونه  4.2

  .. دولت بايد : الف  

 د ده سې   ساچ  څخه د خښتو بټيو انتقال  -0

 .  خلکو ته عامه پوهاوی کول او هغه خلک چ   هوا ککړوي جريمه کول  -2

 د موټرو دانجن کيفيت لپاره د معیار ټاکل،  د دولن  ترانسپورب  سیستم ايجادول او درسړکونو پخول     -3

ول لپاره د موثره تخنيکونو څخه استفاده کول په فابريکو ک  د ککړونک:  -4  و کنې 

ي ساحو ته  -5  د ده سې   ساچ  څخه د خښتو بټيو انتقال جنوب 

 دلوړو پالزا ګانو لپاره د معلقه زراتو کمښت په پار د تخنيکونو څخه استفاده او فلې  نصبول  -6

 دشخصي موټرو تعداد محدودول  -7

 کان تر حده پورته کول ارتفاع د ام chimney د پالزا و د تهوبي  نل  -8

9-  

 ...خلک بايد : ب 

ي ( (Compost دجامد فاضله موادو څخه د سوځولو پرځای باید  -0
 .يا ، رسه  جوړه سر

ي  -2
 . دکورونو او حمامونو ګرمولو لپاره باید له ټايرونو، سنګ زغال ، ب  کيفیته سون توکي استفاده نسر

ي  -3
 . نږدې ځايونو ته بايد د موټر پرځای پياده تګ وسر

ي   -4
  استفاده سر

ي خلن   ځکه پالستيک. دپالستيک استعمال باید کم او پرځای بي  ټوټه بي
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 ګازونه په فضا ک  تشکيلوي                    
 بي  باید وسوځوو چ   ډېرزیات مض 

ً
ي او مجبورا  . نه تجزیه کې  ږ

ي :  -5
ي چ   په خامه رسکونو ک  دموټر رسعت پورته نه سر

 . ډېر کوشش دې وسر

ی کول په بندو ځايو   -6  . نو ک  دسګرټ څکولو څخه جلوګېر

 . کموي   CO2د نباتاتو کرل ، ځکه نباتات د هوا څخه  -7
 

 

ان ساچ  ته  ي د دشت سقاوې د چهل دخې 
ي سطحه نقل مکان سر

ۍ بايد په دولن   دده سې   خښتو بن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ې وي چند پور  0.5څخه تر  0.2هغه نل چ   ککړونکي اخراجوي بايد دتعمېر دارتفاع 
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