هتْلف ساختي آب کاریس  -اّلیي تار در تاریخ
کاریس ُا تمریثاً  0333سال لذاهت داشتَ کَ از کشْر چیي تا افریما اهتذاد دارد،
کاریس یگاًَ راٍ جوع شذى آب ُایست کَ تطْر دّاهذار در طْل سال از طریك
تًْل ُای زیر زهیي در حرکت تْدٍ ّ دُالیي کٌترّل اًذک تر تخلیَ آى ُا دارًذ.
حیي آب شذى ترف در تِار آب کاریس ُا جریاى سریع داشتَ ّ در اخیر خساى لثل
از اًمثاض ساالًَ هْسوی همذار آب در کاریس ُا ًِایت کاُش هی یاتذ .ترای هذت
سَ الی چِار هاٍ در فصل زهستاى همذار آب کاریس زیاد تْدٍ ّ آب زیاد ضایع
هیگردد .در هاٍ ُای فصل تاتستاى آب کاریس حتی از طرف شة ُن جاری تْدٍ
زهایٌکَ دُالیي آتیاری ًویکٌٌذ ّ تاز ُن آب ضایع هیگردد.

ٌُگاهیکَ اًجیٌر ایي پرّژٍ صحراب سواًی  ،پیشٌِاد ًوْد کَ کاریس تستَ شْد ،
عکس العول در هماتل پیشٌِاد ّی هولْ از شک ّ تردیذ تْد .لراردادی ّ دُالیي
در جاهعَ تر ایي تاّر تْدًذ کَ اگر دُي کاریس تستَ شْد ،آب تطْر طثعی از سر
درّازٍ لثریس خْاُذشذ ّلی آًِا تتاریخ  51دسوثر  0353تطْر حیرت اًگیس
دیذًذ کَ حیي اًسذاد درّازٍ جریاى آب تْلف ًوْد .هوکي ایي تسرگتریي تِثْد در
تاریخ  0333سالَ سیستن کاریس ُا تاشذ .تا اکٌْى تَ ًظر اکثریت هردم هتْلف
ًوْدى آب کاریس ُا ًا هوکي تْد.
ُذف از تازسازی کاریس ُا کاُش در کار پاک سازی کاریس ُا تْد کَ ُر سال
تَ آى ًیاز دیذٍ هی شذ ّ ُذف دیگر ایجاد یک هٌثع هعتثر آب ترای دُالیي
ّلسْالی شیٌذًذ تْد .چٌیي تخویي شذٍ است کَ تِثْد در اًجیٌری کاریس ُا تَ
هساحت ُ 0333کتار زهیي آتی را در  50لریَ اضافَ ًوْدٍ است کَ تر زًذٍ گی
تیش از  550333هردم تاثیرات هثثت دارد ّ تمریثًا ترای  503333تي زهٌیَ
کاری زهیي داری را فراُن ًوْدٍ استّ .لی هِوتریي دستاّرد ایي پرّژٍ آى تْد
کَ تَ دُالیي فرصت هیذُذ تا تاالی اب کٌترّل داشتَ تاشذ تا ٌُگام عذم ًیازهٌذی
آب را هتْلف ّ ًثاتر ًیاز هٌذی جریاى آب کاریس را کن ّیا زیاد ًوایٌذ.
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تازسازی کاریس تی تی در ّلسْالی شیٌذًذ ّالیت ُرات تْسط پرّژۀ آب ،زراعت
ّ تکٌالْژی افغاًستاى ) (AWATTاهکاًات ًصة یک درّازٍ را در اخیر تًْل
هوکي ساختَ ّ هیتْاًٌذ آب کاریس را ٌُگام عذم ًیازهٌذی تْلف دٌُذ ّیا ًظر تَ
ًیازهٌذی آتیاری جریاى آب را کن ّیا زیاد ًوایٌذ .ایي اهر کاریس را تَ یک زخیرٍ
آب هشاتَ تَ یک تٌذ ترق زیر زهیي هثذل هی سازدّ ،لی هْثریت آى تیشتر هی
تاشذ چْى آب از زخایر عادی زیر زهیي تَ تیرّى ًوی آیذ ،در ساتك تْلف آب
کاریس ُیچگاٍ اجرا ًشذٍ تْد.

دُالیي تٌذ ًوْدى کاریس را در
ّلسْالی شیٌذًذ تطْر حیرت اًگیس
تواشا دارًذ

یک تاشٌذۀ هحل تٌذ ًوْدى کاریس را در
ّلسْالی شیٌذدًذ ّالیت ُرات هی تیٌذ.
هسذّد ًوْدى کاریس جریاى آب را کَ از
لرى ُا اداهَ داشت الی زخایر زیر
زهیٌی آى هتْلف هی سازد.

هسذّد ًوْدى درّازۀ کاریس،
کاریس را تَ یک زخیرٍ طثعی
زیر زهیي هثذل هی سازد ،کَ
ترای اُذاف هاًٌذ تٌذ ترق از
آى استفادٍ هی شْد ّلی
هْثریت آى زیاد است چْى
زخایرعادی طثعی تَ سطح
زهیي ًفْر ًوی کٌذ.

