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Abstract 

The main aims of this paper are to identify the geological, 
mineralogical and petrographical characteristics of Balkhab 
copper region; describe the country rock and ore minerals 
of the deposit; recognize the existence of other metals 
associated with copper; and evaluation of the quantity and 
quality of the copper ores. The contact between the minera-
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lization zone and country rocks was identified in the area 
and various copper rich samples were collected, mainly 
from the surface exposures. The samples were analyzed 
using analytical facilities (XRF, spectrometer, and petro-
graphic microscope) in the Afghanistan Geological Survey 
(AGS). Field observations and results from these analyses 
suggest that the Ordovician and Silurian-Devonian sed-
imentary rocks cover large areas of Balkhab copper region, 
which was deformed strongly and infiltrated by fluids that led 
to the formation of veins. These veins are rich in copper and 
zinc mineralization, which was detected by XRF and 
spectrometer analyses. Petrographic studies show that the 
host rocks of this mineralization are microquartzites, the-
refore we can look for microquartzites as a reconnaissance 
criteria in the neighboring areas. Bulkhab geochemical 
analyses show that the concentration of copper and zinc is 
variable and varies from low to high (i.e. for copper- low 
0.07%, high 1.66% and average 0.57%). The average 
values for both copper and zinc are above the current 
mining and industrial conditions. This allows estimating the 
Cu-Zn resource for the Balkhab area, which is rich in copper 
and zinc, and having economic importance. Based on all 
these observations and results, as the Balkhab copper 
region is little studied; it is suggested that the government, 
by itself or through private companies, continue recon-
naissance surveying and prospecting work in the areas; and 
when contracted during mining if copper extraction was to 
be considered, the added value of associated metals such 
as zinc should be taken into account. 

 لنډیز

 جیکيیکي، مرنالو د مس لرونکې سیمې جیولوج بلخآبد  ېموخ يز ړنې بنسټیېد دې څ

  ه د نوروړنه، د مسو س ېڅ ځای ورکوونکو او کاين ډبرو انګړتیاوو تثبیت، دځاو پرتوګرافیکي 

   .ديارت او کیفیت له ارزولو څخه عب یا نشتوالی او د کاين ډبرو د کمیت یفلزاتو یوځایي شته وال

 طبیعت
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ل سیمه له نږدې لید يمس لرونک بلخآب، د د ترالسه کولو لپار ه دپورتنۍ موخې

ساحه ه ــپیزیشن اړیکې ، له ځای ورکوونکو ډبرو س ه د کاين مرناالياو مطالعه شو  يشو 

 ېونمن ېه مختلفې مس لرونکــله سیمې څخ ،ه همدې ترتیبــدي. پ يکې تثبیت شو 

 وييمیاکریاست په البراتوارونو کې تر مختلفو جیو  ېاو وروسته د کانونو د سو  ياخیستل شو 

 ي. د يدې نیول شو ړنو النې( څ ، میکروسکوپي او سپکرتومرتيXRF او پرتوګرافیکي )

سیمه  يپه مس لرونک بلخآبیالی شو چې: د سته وو نو ترس ه کولو ور ړنیزو انالیزو ېد څ

رې پراختیا لري چې په شدید ډول یې ــــــدیونین رسويب ډب - کې د اردویسین، سیلورین

دي چې نوموړو درزونو کې د مسو او جستو  پیداکړيبدلون موندلی او درزونه یې 

ه دي؛ پ ېزونونه په زړه پور  درز لريندې بنسټ د په دی،  ترس ه شوییزیشن مرناال

یزیشن تثبیت شوی او په تجزیه شوو منونو کې سیمه کې د مسو او جستو مرناال ينوموړ 

مرتي انالیزونو په واسطه هم او سپکرتو  XRFیې مقدار صنعتي انداز ه لري چې دا پایلې د 

ړنې ښیي چې د مس او جست ېپرتوګرافیکي څ د دې سیمې ديل دي؛ېد وړ ګرځیئد تا

ايس ځای ورکونکې ډبرې له میکروکوارسیتونو څخه عبارت دي چې نوموړو رشایطو ته اس

په کتو کوالی شو میکروکوارسیتونه د پلټنې د معیار  په توګه په نورو برخو کې وکاروو؛ د 

انداز ه  ستوچې په کاين ډبرو کې د مسو او ج ييمیتودونو پایلې راښ XRFسپکرتومرتي او 

او  ومنځنۍ انداز ه یې د مس خو ،بدلون مومي ېتر غټ ۍله کوچن روال کېټه پراخ انـــپ

 دلته دای يشېویالی شو چې کاړه . په دې  هرمو د محاسبې لپار ه کاندیشني دېد ز  وجست

ونکې ر مس ل بلخآبد  . څنګه چېريــوړ اقتصادي ارزښت لرونکی سرت کان شتون ولـد ل

سیمې د اقتصادي ارزښت د د  اساسپه دې  ې؛ړل شو ېضعیف ډول س ه څډېر سیمه په 

يس؛ يړنو الندې ونېږی چې نوموړې ساحه تر دقیقو څېک تثبیت لپار ه دولت ته وړاندیز

ونونو په د تړ  چې د کانونو ایستلو کېږيد کانونو او پرتولیم وزارت ته وړاندیز همدارنګه 

 ر ه جست او نور فلزات هم په جدي توګه په پام کې ونیيس.ېوخت کې پر مسو سب

 هرسیز 

یاوو او د هغه له ځانګړت لوژند ېڅخه پ وختونوپخوا  ور ېنی فلز دی چې برش له ډيمس یواز

په پخوانیو وختونو کې مس نسبت سو زرو ته زیات چې   ه ه یې بلدتیا لرله. د یادولو وړ دس 

... سیمې جیولوجیکي ېد بلخآب د مس لرونک  
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 هړ ر ساد ه او ابتدايئ شکل په الس راوېز برش په پخوانیو وختونو کې په ډارزښت درلود. دا فل

 (. 137: ص.  3 ) ،ژوندانه په مختلفو چارو کې یې ورڅخه ګټه اخیستهاو د 

وين په ر پاتې شېکې د کاين توکو د ویلې کولو یوشمپه مس لرونکې سیمه  بلخآبد 

ا د زرو کلونو پورې تاریخي قدامت ولري. ييش تر در  کېدایچې  کېږيډول لیدل څرګند 

 ه المل یې دا دی چې دغه سیمه چې په دغه سیمه کې له پخوا څخه مس تثبیت شوي و 

د وریښمو د الرې پرس موقعیت لري چې له همدې الرې د سوداګرو  کاروانونه له منځني 

 (. 225: ص.  4 ) ،ریدلېني ختیځ او د دنیا ګوټ، ګوټ ته تآسیا څخه سهیيل آسیا، منځ

 ړنې اهميتد څې

ټ د دې بنس هی، پواد دېايل له پلو ه یو بډای هڅرنګه چې افغانستان د مسو د شتو  

رمو د ارزولو لپار ه درزونه او ېجست د ز  - په مس لرونکې سيمه کې د مسو او سب بلخآب

دای يش په نوموړي ساحه کې سرت ېچې ک ښيياو  درزي زونونه د زيات اهميت وړ دي

 .يکان شتون ولر 

 د څېړنې مربمیت

وو منونو زیه شپه تج مرناالیزشنپه مس لرونکې سیمه کې د مس او جستو  بلخآبد  

او د دې څخه ویالی شو چې په نوموړي سیمه کې د  رونکی دیکې د صنعتي اندازو ل

ې مقالې د د دتثبیت  کانونو د پويل میتايل او ن تثبیت کولیادو شوو فلزاتو د غټ کا

  .ز ه ولریېاغبه سرت  واد په ميل اقتصاد باندېېد ه چې کېږيمربمیت څخه شمېرل 

 ړنې موخهېد څ

ي سیمې جیولوجیکي، مرنالوجیکي او ــکان بلخآب ده ـــیړنې بنسټیز ه موخد دې څ

ورو فلزاتو ړنه، د مسو س ه د نې ډبرو څپرتوګرافیکي څانګړتیاوو تثبیت، ځای ورکوونکو او کاين

 .  هارت دو څخه عبــاو کیفیت له ارزول رو د کمیتــیوځایي شته وايل یا نشتوالی او د کاين ډب

 هد څېړنې پوښتن

ه څد مسو ځای ورکوونکې ډبرې  له دې څخه عبارت دي چې ېپوښتن ېز ېد څېړنې بنسټ 

 ؟یتايلم ی کان مونو میتالی دی  او که پويل، همدارنګه ثابت يش چې نوموړ ځانګړتیاوې لري

 طبیعت
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 ړنې میتودېد څ

 ېیو ی ېچ ،د ه يونو څخه ګټه اخیستل شو میتودبرولو کې له مختلفو د دې مقالې په برا

ای ، له ځیږدې څخه لیدلې او مطالعه کړ ېن لهدی چې مؤلفینو اړوند ه ساحه  دمیتو ساحوي 

 ېی یتودمبل  دي. ياړیکې په ساحه کې تثبیت شو  مرناالیزشنورکوونکو ډبرو س ه د کاين 

اخیستل شوې منونې د کانونو د څخه چې له سیمې څخه  میتودله البراتواري  یعبارت د

نو الندې نیول ړ ېاوي او پرتوګرافیکي څيکیم مختلفو جیو ریاست په البراتوارونو کې تر ېسو 

 دي.  دي او الزمي پایلې په الس راغيل يشو 

 برخهړنیزه ېڅ

ــمس لرونکې سیمه د افغانستان په شاميل برخو پ بلخآبد   والیت  ړاو لري، چې د سپلـورې تـ

 کېږيپ لیدل دي ټی. په دې سیمه کې د مسو ولکانوجیني سلفیلریموقعیت  ولسوالۍ کې بلخآبد 

 ر هسبېیپ س ه تړاو لري چې د مسو په اکسایدي کاين ډبرو ــټ Bimodal Felsicیا  Kurokoچې د 

 (.  173: ص.  4 ) ،په ځای ورکوونکو ډبرو کې د سوزرو د شتون امکان شته دی

ه فورم په شاميل برخه کې پراخټنکې سیمه د افغانستان د شامل پال مس لرو  بلخآبد 

بر کې نیيس چې د بدخشان د غرونو له ملنې تر هندوکش، فیروزکو ه او پاراپامیز پورې سیمه په 

وزوئیک میزوزوئیک او سین ،امتداد لري. د دې سیمې په جیولوجیکي جوړښت کې دپالیوزوئیک

په مس لرونکې سیمه کې د منځني او وروستني پالیوزوئیک  ډبرې  بلخآبډبرې برخه اخيل. د 

چې د  ږيېبرخه کې څرګند يد سیند د درې په منځني فرسایش شو  ببلخآ د  برخه لري چې

د پالیوزوئیک ډبرې د رسويب  .بربنډ شوي دي په څېر ( شکل 1 )د  واسطهه سیند د تګ لوري پ

ن له ویسی کې پخوانۍ ډبرې د اردو افقي ډول پوښل شوي دي. په دې ځایواسطه په ه ډبرو پ

ه پد دیونین د ضعیف میتامورفیکي شنو سالنسونو  ، چېيشګلنو او خټینو ډبرو څخه عبارت د

و دیونین د اهکي شنو سالنسونو، دولومیتون - واسطه قطع شوي دي. دا ټولې ډبرې د سیلورین

ه خپل وار س ه د مخکني کاربونیفرس د ــواسطه پوښل شوي دي چې په او شګلنو ډبرو پ

برو او ګلنو ډې او شنین د چو و او همدارنګه مخکني پیرمولکانیکي چونې ډبرو، شګلنو ډبر 

:  2 )، ( 211: ص.  1 ) ،ږيېپوښل ک په واسطهې د ډبرو او دولومیتونو نوروستي پیرمین د چو 

 .  ( 9او   8 )(،  263 - 260: صص.  6 ؛ )( 96 - 95صص. 
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د  رېډبچې د لومړي پړاو  ،په دوو پړاوونو کې تشکیل شوي دي ډبرې د میزوزئیک

ه کې ــه ختیځه برخــد مس لرونکې سیمې پ بلخآبدي چې د  ېښکتني میزوزئیک ډبر 

ي چې د د ډبرېیک ولکانیکي، شګلنې او خټینې دا د وروستني تریاس .موقعیت لري

ه پوښل شوي او د کریتاسیس د سور رنګ په واسطهوروستي جوراسیک د کانګلومیراتونو 

 (.  257: ص.  6 ؛ )( 227: ص.  7 ) ،ږيېتعقیب ک په واسطهډبرو او کانګلو میراتونو 

، روستي کریتاسیسدویم پړاو چې د ساحې په لودیځه برخه کې پراختیا لري د و 

روستي و  - ه دو ه ځوانو واحدونوــه بر کې نیيس، چې د ترسباتو پــپ ډبرېآهکي، شګلنې 

 ،شګلنو ډبرو، آهکونو، او کانګلومیراتونو څخه عبارت ديد کریتاسیس او پالیوجن چې 

 .( 257: ص.  6 ( او ) 227: ص.  7 ) ،ډکې کړې دي يې رېسیمه ایزې د

 
 يکــد سیند سیالب لرون آبـبلخ: د aسیمه.  يمس لرونک بلخآبد  :شکللومړی 

(. No35.55851، عرض البلد Eo66.73341وړ )نصف النهار خدسیند مخ  بلخآبدښته او د 

b: یند په د س بلخآبد  ( کیڼ لوری ته ګرانیت ) يخیر ه رنګه شدید غوڅ شوی مګامتیک

 بلخآب: د C. ېاحجارو په مقابل ک يمیتاولکانیک د ډبرې يشو  يوړ  ېوړ کخجنوب مخ 

 يیش شو صخری او زاړه فرسا يتکسچر میتاولکانیک د ګنایيس ېسیمه ک يپه مس لرونک

 : دD(.  No35.55285، عرض البلد Eo 66.7375البلد  طول)فلدشپات  - سکوار  - شیست

 طبیعت
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  .نظر هانشعابی م يد وچ سیند هوای ېک لوریو په دواړو ېګۍ ک ه امده بر پ يبلخآب د سیم

ه ــپ Robert D. Tuckerد کارکوونکي يجیولوج ېد سو  وعکس د امریکا د متحد ه ایاالت

 . (231ص.  :7) ،واسطه

طبقو  م کوارس او فلدشپايتـد ځای ورکونکو ډبرو دننه او یا ه کاين سلفیدي زونونه یا

د  ېمه کسی ېموقعیت اختیار کړی دی. د بلخآب په مس لرونک ېږد( ن ته وډبر  يولکانیک )

 يیک شو ضعیف میتامورف ډبرې رسويب يولکانیک ېدیونین پور  -ویسین تر سیلورین و ردا

 - . د کوارسيد ېشدید بدلون موندلی او په زیاته انداز ه مات او مید ه شو  ېشکل یې چ يد

 .ږیېه لیدل کن، چالکو پیریت او بورنیت مرنالو پیریت د ېزونونو ک ېرو په مرنالبډ فلدشپايت

 (. 228: ص.  7 ) ،يږېرس ېمرتو پور  مرتو نیولی تر څو يوالی له څو سانتړ زونونو پي ېد مرنال

ه شدیدو مید ه شوو پ مرناالیزشناصلی  واو جست پو، سوه کی د مســساح ېده ــپ

له تورق  ېک ونونوز  وندکول موندپه شدید تحو  .ږیېلیدل ک ېایرو ک ياو لیمونیت سلیيس

د  ېسیمه ک ېه دـــپ .ږیېآزوریت او ملخیت څرګند ېبرخو ک يپه اکساید يس ه مواز 

 400 - 300 کیلومرتو په اوږدوالی او 5 - 4 د ېزیږدیز کال ک 1972په  يله لور  یکفارسک

 ينکلرو د مس  بلخآبد  ېچه د ماتو زونون .دی زون نقشه شوی يمرناالیزشنمرتو پنډوالی 

په افقی  ېډبرو الند يدی تر ترسباتو او ولکانیک یدلېځر سبب ګ مرناالیزشند  ېسیم

دغه زونونه د ماتو په اوږدو په کوارسیتونو بدلون موندلی او  مرناالیزشن. د يډول قرار لر 

 ،ارسکو  ېاو په هغه ک يد ه راغيلمنځ ت يداغونه پک په واسطهد اکسایدونو  ېد اوسپن

ه نونلو ت کاين ي، مایل او عموديیو لړ افق ېکسیمه  ې. په ديیت شتون لر ملخیت او آزور

او  خیتد مل ېچ يندل شو يڅخه ک ېاړوندله  ېاکسایدی زون ک يمرناالیزشنه په ناو کریرو 

 .   ( 12او  11، 10 (، ) 231: ص.  7 ) ،يد يآزوریت لرونک

له ( 1972او نورو ) يسکد کفار  ېک ود مسو سلنه په مختلفو منون ېک نوزونو  په مرنايل

 ونهانالیز  ويکيمیا .يږېرسته  %0.7 واو جست %0.75د مسو مقدار چې  یت شويخوا تثب

 ( جدول1ر منونو سپکرتالی انالیز په )ېد یو شم، ييراښ %0.07 واو جست %0.57د مسو مقدار 

 ښودل شوی دی. ېک

... سیمې جیولوجیکي ېد بلخآب د مس لرونک  
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 منونو شوو یستلاخ څخه نوزونو  شوو کیندل لهې ک نوزونو  مرنالی په ل:جدو لومړی 

 (. 233: ص.  7 ) ،انالیز او نتایج

   
 مه د مسوسی ېچ يدل دا ښیېزوریت د مرنالونو څرګندد ملخیت او ا ېډبروک يه ولکانیکپ

یدی د مسو سلف ېژورو برخو کزون په  يکسیدد ا او  هد يله پلو ه په زړه پور  مرناالیزشند 

  .يش کېداید محک په توګه کارول  يټنمرنالو شتون او د ملخیت او آزوریت شتون د پل

 ېلفپه پام کی نیولو س ه مخت ووځانګړتیا يد جیولوجیک يسیم يآب د مس لرونکد بلخ

رافیکي پرتوګاو تر  ير منونو څخه سالیدونه جوړ شو ېیو شم ي. چې دد يستل شو یاخ ېمنون

ه لتد ېــح یـر سالیډونو ترشیېد محدود شم ېچ يد يمطالعه شو  ېمیکروسکوپ الند

 :يږېراوړل ک

انو رو ستچر ګر ـډبدانه کوارسیتونو څخه عبارت دی. د  ويله کوچن :دـلومړی سالی

کی  ( شکل او دویم جدول2)په  ېکتلوی دی. د دې سالیډ ځانګړتیاو  ېبالستی، تکسچر ی

څخه ترکیب موندلی او په سالید  له کوچنیو دانو %90دي. نوموړی سالید  يښودل شو 

 طبیعت
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دي. د ذرو شکل  يډک شو  په واسطهمرنالونو  د کاين ېږی چېکدرزونه هم لیدل  ېک

 .( 123: ص.  5 ) ،ږیېلیدل ک ېن پکبدلو  ياو ثانو  يکسینومورف د ېی

 
په  ،ږیېرنګه معلوم يب ېچ ېتر یو نیکول الند ېد کوارس دان - الف  :شکلدوهم 

ونو له رګاو  ېپه رګونو ک - دی. ب ېذر  ږی کاينېل کلید ېذر  ېتور رنګ س ه چی کوم

وپیر ت ېاو له نور دانو څخه ی ينسبتا لوی شکل لر  ېچی په رګونو ک ېد کوارس ذر  بهر

 .ږیېد سرتوالی له امله ک

 يځانګړتیاو  يد کوارس پرتوګرافیک - الف :جدول دوهم
 

 رنګ يب رنګ 2SiO فورمول يکیمیاو 

 نری سحد تری ګونال سنګونی

 1.60 -1.55 د انکسار رضیب محدود ه 2.65 وزن مخصوص

 يلر ه ن راتیثانوی تغی 1050 – 450 هجدو در ېک د ویيل
 

 يځانګړتیاو  يرب سالیډ پټروګرافیکلومړی من - ب: جدول درېیم
 

 نسبتا واضح سطح شګرين يګرانو بلست سرتکچر

 يلر ه ن تورق يکتلو  تکسچر

 يلر ه ن ثانوی بدلون %98 مرنال سلیز ه د اصيل

 لسمه برخه يز د سلی د ذرو انداز ه مثبت ریلیف
 

. ځینې ید يله کوچنیو ذرو څخه تشکیل شو  %85-90دا سالید هم  :سالیډ مهدو 

 ږی.ېته رس %5-10د  د دانو مقدار مرنالونه مید ه شوي دي، په درزونو کې

... سیمې جیولوجیکي ېد بلخآب د مس لرونک  
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نه یا اکسایدو  ېالونه لیدل کېږي چې ممکن د اوسپنپه سالید کې نصواري رنګه مرن 

 يتلو ک سرتکچر یې ګرانو بلستی، تکسچر یې ونه وي.سایدونه او یا کاين مرنالاک هایدرو

( شکل او 3په ) يدې سالید ټولې ځانګړتیاو  ارت د ه داو ډبر ه له میکرو کوارسیت څخه عب

 .شوي ديیم جدول کی ېدر 

 
ه ـــپ ،ږیېبیرنګه معلوم ېچ ېیونیکول الند تر ېـــکوارس دان د - الف :شکلدرېيم  

 ؛يکسایدونه دا هم هایدرو یا اکسایدونه او يږېل کلید ذرې ېکوم ېرنګ س ه چ ينصوار 

ل شک يلو  نسبتا   ېک په درزونو ېچ ذرېکوارس  د بهر له درزونو اوې ک زونوپه در  -ب 

  .يږېسرتوالی له امله ک د توپیر ېڅخه ی دانوو له نور  او يلر 

 سالیډ پټروګرافیکي ځانګړتیاوي منرب دوهم د :جدول مڅلور 

 واضح نسبتا   ح شګرنیسط ګرانو بلستی سرتکچر

 لریه ن تورق يکتلو  تکسچر

 يلر ه ن بدلون يثانو  %85-90 مرنال سلیز ه د اصيل

 لسمه برخه ېد سلیز  د ذرو انداز ه مثبت ریلیف
 

 یې د لومړي منرب سالیډ په ډول دي. ه وي چې د کوارس مرنال ځانګړتیاويهیر ه دې ن

 د فرسایش یېـړ شوی چې شدیه جوـرې څخــډبه ــدا سالید له هغ :م سالیدېیدر 

کیل شوی. درزونه د کاين مرنالونو پورې له کوچنیو ذرو څخه تش 90-85%زغملی دی له 

 ېارسیت څخه عبارت دی او ځانګړتیاو . دا سالید هم له میکروکو په واسطه ډک شوي دي

 دي. ( منرب شکل کې راوړل شوي4او ) ول( جد4) پهیې 

 طبیعت
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 يافیکي ځانګړتیاو یم سالیډ پټروګر ېر د د :جدول پنځم
 

 نسبتا واضح سطح شګرين يګرانو بلست سرتکچر

 يلر ه ن تورق يکتلو  تکسچر

 يلر ه ن ثانوی بدلون  90-85% مرنال سلیز ه د اصيل

 لسمه برخه ېد سلیز  د ذرو انداز ه مثبت ریلیف
 

 

 

 

 یې د لومړي منرب سالیډ په ډول دي. ه وي چې د کوارس مرنال ځانګړتیاويهیر ه دې ن
 

 
 

ږی په ېګه معلومـرن يب ېچ ېدـتریونیکول الن کوارس داين د - الف :شکل څلورم

هم هایدروکسایدونه  یا اکسایدونه او يږېلیدل ک ېذر  يکوم ېرنګ س ه چ ينصوار 

 یلو  نسبتا   ېک په درزونو ېچ ذرېکوارس  د بهر له درزونو او ېک دی. ب : په دروزونو

 ږی.ېسرتوالی له امله ک د رتوپی ېڅخه ی دانوو له نور  او يشکل لر 

دی.  ډبرو څخه تشکیل شوی غه سالیډ په بشپړ ډول له کاربنايتد :څلورم سالیډ

رمر م مو ــږی. د ډبرې ن، تورق په کې په واضح ډول لیدل کېمختلفه د ه نداز ه یېد دانو ا

د ــونې کتلوي دی. اړ ــګرانوبلستی؛ تکسچر ی ېـــر ه د ه. سرتکچر یـــشوي د چونې ډب

( کې  الف او ب ( جدول )5یې ) ېځانګړن ې( شکل او همدارنګه نور 5ت یې په )اصفح

 .ښودل شوي دي

 ب الف
ی په درز او له درز دکوارس ذر

 څخه پرته

نصواری رنګه منرالی 

 ذری

... سیمې جیولوجیکي ېد بلخآب د مس لرونک  
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یونیکول الندې چې يب رنګه معلومېږي، په مرمر شوې چونه تر  - الف :شکل پنځم 

ه اکسایدون اکسایدونه او یا هم هایدرو .لیدل کېږي ذرېنصواري رنګ س ه چې کومي 

 .( دي لیکې کرښې )او د کلسیت د تورق  ې ذر په درزونوکې معدين - دی. ب

 د کلسیت پرتوګرافیکي ځانګړتیاوي - الف :جدول شپږم

 سپین شیدی ډوله رنګ 3CaCO فورمول ويکيمیا

 په دو ه لورو تورق 2.72 وزن مخصوص

 شدید عکس العمل د تېزابو په مقابل کې
 

 يسالیډ پټروګرافیکي ځانګړتیاو  څلورم  منرب - ب :جدول اووم
 

 تحولهم فارمیشن جیولوجیکي ګرانوبلستی سرتکچر

 متحوله ټولګی پټروګرافیکي کتلوي تکسچر

 سلنه زیات %95له  مرنال سلیز ه د اصيل
 

کوارس  د ېپړ ډول له کوارس څخه تشکیل شوی چدغه سالید په بش :پنځم سالیډ

ی. ثانوي لوي دزیاتې دي. سرتکچر یې ګرانو بلیستی او تکسچر یې کت %95مرنالی ذرې تر 

 6یې په  ېکوارسیت څخه عبارت د ه، ځانګړتیاو بر ه له میکرو ږی او ډبدلونونه پکی نه لیدل کې

 .شکل کې ښودل شوي دي 6جدول او 

 طبیعت
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 يه نصوار پ ؛ږیېرنګه معلوم يب ېچ ېنیکول الند ه یو  تر دکوارس داين -الف  :شکل شپږم

په  :. بيکسایدونه دا هم هایدرو یا وږی اکسایدونه اېلیدل ک ېذر  ېکوم ېتور رنګ س ه چ او

 دانوو اوله نور  يلوی شکل لر  ا  نسبت ېک په درزونو ېچ ېاوله درزونو بهر د کوارس ذر  ېک درزونو

 ږی.ېدسرتوالی له امله ک توپیر ېڅخه ی

 يد کوارس پرتوګرافیکي ځانګړتیاو  - الف :جدول اتم

 رنګ يب رنګ 2SiO فورمول يو کيمیا

 نری حدس  تری ګونال سنګونی

 1.60 -1.55 د انکسار رضیب محدود ه 2.65 وزن مخصوص

 يلر ه ن ثانوی تغیرات 1050 – 450 هجکیدو در  د ویيل
 

 د پنځم منرب سالیډ پټروګرافیکی ځانګړتیاوی - ب :جدول نهم
 

 نسبتا واضح سطح شګرنی ګرانو بلستی سرتکچر

 يلر ه ن تورق يکتلو  تکسچر

 يلر ه ن بدلون يانو ث %90-85 مرنال سلیز ه د اصيل

 د سلیزی لسمه برخه د ذرو انداز ه مثبت ریلیف
 

 پایلې

 وړاندې کړو:پایلې او وړاندیزونه د پورته یادونو څخه کوالی شو الندې 

پراختیا  دیونین رسويب ډبرې - ویسین، سیلورینو سیمه کې د ارد په مس لرونکي بلخآبد  1-

رزونه یې منځ ته راوړي دي چې نوموړو درزونو کې د لري چې په شدید ډول یې بدلون موندلی او د

 دې بنسټ د درز لرنې زونونه په زړ ه پورې دي. ورت موندلی دی، پهص مرناالیزشنمسو او جستو 

... سیمې جیولوجیکي ېد بلخآب د مس لرونک  
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ړنو څخه جوته شو ه چې د مسو او جستو اسايس ځای د دې سیمې د پرتوګرافیکي څې 2-

 میکرو وړو رشایطو ته په کتو کوالی شوورکونکې ډبرې له میکروکوارسیتونو څخه عبارت دي چې نوم

 کاروو. توګه په نورو برخو کې و معیار پهکوارسیتونه د پلټنې د 

دار تثبیت شوی او په تجزیه شوو منونو کې یې مق مرناالیزشنپه نوموړې سیمه کې د مسو او جستو  3-

  .ديل ديېد تایئد وړ ګرځ په واسطه هماو سپکرتومرتي انالیزونو  XRFصنعتي انداز ه لري چې دا پایلې د 

میتودونو پایلې راښیي چې په کاين ډبرو کې د مسو او جستو  XRFمرتي او  د سپکرتو 4-

ځنۍ اندازې یې د مسو او جستو د من خو تر غټ بدلون مومي ېوال کې له کوچنانټر انداز ه په پراخ 

صادي لته د لوړ اقتيش د کېدایویالی شو چې ې لپار ه کاندیشني دي. په دې اړ ه رمو د محاسبېز 

 ارزښت لرونکی سرت کان شتون ولري.

 وړاندیزونه

ادي د سیمې د اقتص نوړل شوی. ضعیف ډول س ه څې ډېرمس لرونکي سیمه په  بلخآبد  1-

 یيس.ړنو الندې وند تثبیت لپار ه دولت ته وړاندیز کېږی چې نوموړې ساحه تر دقیقو څېارزښت 

ږي چې د کانونو ایستلو د تړونونو په وخت کې پر ندیز کېو او پرتولیم وزارت ته وړاد کانون 2-

 جست او نور فلزات هم په جدي توګه په پام کې ونیيس. سبېر همسو 

 مآخذ
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 رسمحقق محمد یاسین فرهمند
 

 های محصوالت زراعتی رسدخانهبررسی مشخصات 
 

The Study of Cold Storages of 

Agricultural Products 
 

Senior Research Fellow M. Yasin Farahmand 

Astract  
        Cold storage is a building that temperature, moisture and air 
circulation are under control and used for the purpose of food and 
agricultural productions storage. Temperature and suitable 
ventilation have direct impact on lifetime of agriculture production. 
Low temperature reduces enzymatic reaction, activities and 
growth of micro-organism and prevent from spoiling of food 
materials. For the purpose of sound and safe food keeping espe-
cially agricultural production, we should consider some require-
ments such as cleaning of products, suitable harvesting, 
transportation, packaging and slowly cooling of products. Most of 
agricultural products are keeping under 0-4 0C, so in designing of 
cold storage the degree of temperature, percentage of moisture, 
location, space and availability of equipment should be consider 
until we be able to offer different kind of Agricultural products in 
different seasons with high quality.   
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 خالصه

خانه عبارت از ساختامنی است که در آن درجۀ حرارت، رطوبت و جریان هوا سد    

خصوص محصوالت زراعتی برای ب ،به منظور نگهداری مواد غذایی تحت کنرتول بود ه و

رارت درجۀ ح دی از آن استفاد ه به عمل می آید.یک مدت طوالنی تر نسبت به رشایط عا

نگهداشت و یا طول عمر محصوالت زراعتی تأثیر  دت زمانـــباالی م ،اسبمن ۀو تهوی

م می باشد، بلکه در هنگام ــخانه ها مهه تنها در سد ــمناسب ن ۀارد. تهویمستقیم د

ت تعامال  ،حرارت پایین درجۀ. استرضوری  انتقاالت و ذخیر ه منودن در مارکیت ها نیز

ته و از فاسد شدن مواد انیزم ها را محدود ساخارگ انزایمی را کاهش داد ه، منوی میکرو

 گیری می مناید.غذایی جلو 

 سدخانهی به خصوص محصوالت زراعتی در ــجهت حفاظت مناسب مواد غذای 

داد رشایط، رضوری پنداشته ــــتع ر گرفنت یکــو در نظ اجرای یک سلسله عملیات

 ورت مناسب، بسته بندیمثال  پاک بودن محصول، جمع آوری مناسب، ترانسپ ؛می شود

داد زیاد محصوالت زراعتی ــتع یک د سازی محصول به صورت تدریجی.معیاری و س 

د رضورت دارند، یسانتی گر ۀدرج 4الی  0جهت حفاظت و نگهداری مناسب به حرارت 

تعداد کفید ه  د قرار گیرند، به یکیسانتی گر ۀدرج 0ولی اگر مستقیام  تحت حرارت 

باید  سدخانهح بتدریج سد شوند. در طر ند، بناء  رضوری است تا منتهی می شو  گی ها

ف تا در اوقات مختل ، موجودیت ساختامنها و وسایل در نظر گرفته شودموقعیت، وسعت

برای  د تابه نظر می آیرضه کرد ه بتوانیم، بناء  رضور سال محصول با کیفیت را به بازار ع

 ها مورد مطالعه قرار گیرد. سدخانهنگهداری بهرت مواد غذایی مشخصات 

 اهمیت تحقیق 

خصوص انسانها را ب ،د هـذای موجودات زنــــی غـــمحصوالت زراعتی بخش عمد ه ی

ن محصوالت زراعتی نسبت عدم موجودیت می دهد. در افغانستان ساالنه هزاران ت  تشـکیل 

 ،زراعتیرای جلوگیری از ضیاع محصوالت ـــب .از بین می رود ،های معیاری سدخانه

موجودیت سدخانه های معیاری فوق العاد ه بااهمیت می باشد و در ایجاد سدخانه های 

 .دانسنت مشخصات و رشایط آن فوق العاد ه مهم می باشد ،معیاری

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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 مربمیت تحقیق

شور های است که اکرثیت ک شت محصوالت زراعتی یکی از پرابلمضایعات بعد از بردا 

 ی باشد، زیرا افغانستان با داشنتمفغانستان به آن مواجه به خصوص ا های رو به انکشاف

توپوگرافی های مختلف از نقطه نظر تولید محصوالت زراعتی حیثیت گلخانه را داشته و 

ن محصوالت زراعتی به خصوص سبزی و میو ه های مختلف مانند انگور، ساالنه میلیونها ت  

ان رومی، فاصلیه، بامیه، پالک وغیر ه سیب، انار، زردآلو، ناک، بهی، کچالو، پیاز، بادنج

فیصد  50های مناسب بیشرت از  سدخانهتولید می گردد، اما نسبت عدم موجودیت 

محصوالت ضایع شد ه و یا به یک قیمت نا چیز به بازار عرضه می گردد، زیرا میو ه وسبزی 

آوری  عیک ارگانیزم زند ه بود ه، عملیه تنفس و بعضی عملیه های کیمیاوی را بعد از جم

ع شدن آب و بعضی تغییرات در کیفیت ــام داد ه و در نتیجه سبب ضایــاز نبات نیز انج

هنگام رسیدن بعضی  د که درــــمیو ه ها می گردد، طوریکه همه گوا ه این حقیقت ان

ا ه های اسد و سنبله در شهر کابل هر فی هفت ــزراعتی مثال  با دنجان رومی در ممحصوالت 

ه انجام می رسد در ما ه ـــرسد و همینکه  فصل منویی ب افغانی به فروش می  50-40کیلو به 

این صورت افغانی می رسد که در  60های عقرب و یا قوس قیمت فی کیلو بادنجان رومی  به 

 حفاظت ها جهت سدخانهکنند ه ها مترضر می شوند، پس اعامر  مرصفهم تولید کنند ه و هم 

 عاد ه رضوری می باشد.ـت ها فوق الات قیم در مارکیـثب و صوالت زراعتیـهداری محـو نگ

 هدف تحقیق

محصوالت زراعتی رضوری  مشخصات و رشایطی که برای سدخانه های با يیآشنا 

  می باشد. 

 سوال تحقیق

 آیا در افغانستان سد های معیاری وجود دارد؟ -1

ی براها باید دارای کدام خصوصیات باشند، تا محصوالت زراعتی را  سدخانه -2

 یک مدت طوالنی در آنها نگهداری گردد.

 با انجام این تحقیق به کدام دست آورد ها نایل خواهیم شد؟  -3

 

 طبیعت
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 تحقیق میتود

ی انجام داد ه شد ه است، طوریکه معلومات از یاین تحقیق به اساس روش کتابخانه 

اری یمع سدخانهمنابع و مآخذ مختلف جمع آوری گردید ه ، رشایط و  مشخصاتیکه برای 

 رضوری می باشد، واضح گردید ه است .

 مقدمه

 هان رایج بود ه که در ابتدا برایهای عنعنوی از دیر زمانی در ج سدخانهاستفاد ه از  

وال  از یخ های طبیعی، کوهستانها، کنار جهیل ها و در نگهداری  محصوالت زراعتی معم

 که در اثر استعامل موادی 15ا ت 10یا ها استفاد ه می منودند. در اواخر قرن هجدهم تقریبا  

 حرارت کاهش می یابد، کشف گردید که برای نگهداری مواد غذایی از آنها استفاد ه ۀدرجآنها 

 ۀدرج 8حرارت را تا به   ۀاز کلسیم کلوراید که درج می توانبه عمل می آمد، به عنوان مثال، 

 (.  47.ص : 2 ) ،دهد، نام برد د کاهش مییسانتی گر

الها سیستم نگهداری غذا را به یک بار ه گی  تغییر داد ه و باعث به وجود اخرتاع یخچ

ونها االنه میلیهای عرصی گردید. افغانستان یک کشور زراعتی بود ه، س سدخانهآمدن 

جات مختلف النوع در این کشور تولید می شود، مگر نسبت نبود سبزی ن میو ه جات وت  

 تمحصوال  عا یی جلوگیری از ضبرا .ضایع می گردد آنفیصد  50قریبا  های معیاری ت سدخانه

های  سدخانههای معیاری بسیار رضوری می باشد و در اعامر  سدخانهاعامر  ،زراعتی

معیاری در نظر گرفنت یک سلسله مشخصات و الزامات رضوری می باشد که در این مقاله 

  ترشیح گردید ه است.  سدخانهمشخصات رضوری برای یک 

به حساب می آیند  زراعتی های مکمل نگهداری محصوالت یکی از طرحسدخانه ها  

و با توجه به اولویت هایی که در رابطه با سمایه گذاری برای افزایش تولید و باال بودن 

کیفیت محصوالت زراعتی جهت خودکفایی و امکان صدور این محصوالت در نظر گرفته 

نقش مهمی را ایفا  این محصوالت شد ه، احداث سدخانه ها در جهت حفظ و نگهداری

باید روی دست  که برای حامیت از دهاقین و باغداران از اقدامات مؤثری می منایند.

احداث سدخانه ها برای نگهداری محصوالت آنها می باشد تا ضمن یکی هم  ،گرفته شود

ین قجلوگیری از ضایع و فاسد شدن محصوالت زراعتی، این امکان را فراهم مناید تا دها

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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 ود همن و باغداران محصوالت خود را در طول سال به تدریج و با کیفیت مناسب به بازار عرضه 

 و بیشرتین نفع اقتصادی نیز نصیب آنها  گردد.

ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت زراعتی هم باعث افزایش قیمت 

ی و ددن، بسته بنسورت منو  :مانند ؛مستقیمو هم  اشتغال زایی مستقیم و غیر  محصول 

حال توسعه برخوردار است. گردید ه که از اهمیت به سزایی در کشورهای در  ،انتقال

رضورت ایجاد صنایع  ،رزان قیمت در اکرثیت والیات کشورمرغوب و اۀ اولی موجودیت مواد

عموال  م صوص اینکه تولید محصوالت باغداریخب ،و نگهداری را دو چندان می کندتبدیلی 

همین جهت از  .ذایی هم  در کشور موجود منی باشداصی از سال بود ه و صنایع غدر فصل خ

ایجاد  ،روی دالیل فوق الف محصوالت متذکر ه مواجه هستیم.و ات یاعساالنه با ضاست که 

مه دانسنت ه نخست از سدخانهسدخانه در کشور فوق العاد ه مهم بود ه و برای ایجاد 

 پنداشته می شود.یک امر رضوری  آن مشخصات و رشایط

 ،سدخانهها قبل از در نظر گرفنت مشخصات  سدخانهمحصوالت زراعتی در  یدر نگهدار 

 .(89 ص. : 2 ) ،به عوامل ذیل توجه جدی باید مبذول گردد

 نوع محصول و ورایتی های نباتات -1

 یمیی که میخواهیم آنرا ذخیر ه منابخش یا قسمت نبات یا محصول -2

 ولت محصحرارت در زمان برداش ۀدرج -3

 فیصدی رطوبت -4

محصول فاسد شد ه و در  ،که فیصدی رطوبت بیش از حد معین باشد در صورتی

      را از دست  وداشد، محصول وزن و منای ظاهری خکه از مقدار تعیین شد ه کم ب صورتی

 والت را می توان به دو دسته تقسیم منود.صعوامل فاسد شدن مح ،دهد. به صورت عموم می

امراض، حرشات، رشایط  :مانند ؛ر می سازندرض تقیام  محصول را متکه مس عواملی -1

 نامناسب و یا صدمات میخانیکی.

مثال  جمع آوری محصول به صورت  ؛که باعث تحریک عوامل اولی می شوند عواملی -2

 ها، بسته بندی نا مناسب، کانتیرن سدخانهنا مناسب، عدم موجودیت تکنالوژی مناسب در 

 .و باالخر ه ترانسپورت نا مناسب سبیا بارجامه نامنا

 طبیعت
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ها به صورت مناسب نگهداری شوند،  قبل  سدخانهبرای اینکه محصوالت زراعتی در       

جا به جا گردند ایجاب می مناید که تحت یک سلسله عملیات قرار  سدخانهاز آنکه به 

 گیرند که این عملیات عبارت اند از:

یزم های زند ه، بلکه حتی اجسام غیر زند ه در نه تنها ارگان سد کردن مقدماتی: 1-

مقابل تغییرات آنی رشایط محیطی از خود عکس العمل نشان داد ه و به یک سلسله 

وغیر ه که  اشیشه هپارچه شدن سنگها،  ،تغییرات منتهی میگردند مثال  ترکیدن و یا پارچه

ت خوردن پوس گیرد و به همین قسم ترک می باال صورتیا  پایین ودر تحت حرارت های 

درختان ناشی از تغییرات آنی درجه حرارت می باشد. میو ه و سبزی ها اجزای زند ه نباتی 

می باشند به مقابل تغییرات آنی درجه حرارت فوق العاد ه حساس بود ه و در صورت مواجه 

ا نساخنت آنها به تغییرات آنی درجه حرارت ممکن حساسیت نشان داد ه و سبب تغییرات 

ای ظاهری آنها گردد، بناء  قبل از اینکه محصوالت زراعتی به جاهای معین در منمطلوب 

درجه سانتی  10رجه حرارت در آنجا معموال  شان گذاشته  شوند، در بین را ه رو ها یکه د

معین  بعدا  به جای د است، برای یک مدت کوتا ه گذاشته شد ه تا به تدریج سد شد ه ویگر

 (.48: ص. 3، )آنها گذاشته شوند

ها نگهداری  سدخانهکه در ی : میو ه و یا سبزی هایسورت منودن و یا درجه بندی 2-

می شوند قبل از اینکه بسته گردند باید سورت و درجه بندی گردند. در این هنگام میو ه های 

فاسد شد ه و یا صدمه دید ه از بین میو ه ها ی سامل دور گردید ه و میو ه ها به اساس سایز و یا 

 ند.گرد ی گردید ه و داخل ظروف یا کانتیرنهای مخصوص بسته بندی میرنگ درجه بند

ه ک : درمورد برخی محصوالت مانند کچالو، سیب و پیاز در صورتیالتیام دادن 3-

صدمه دید ه باشد قبل از درجه بندی توسط ماشین های  رفع حاصلپوست آن در هنگام 

سانتی گراد برای مدت  درجه 27الی  15مخصوص، محصوالت متذکر ه را تحت حرارت 

ها التیام یافته و از ضیاع رطوبت و  صورت زخم در اینیک الی دو ساعت قرار میدهند، 

 گردد. می صدمه امراض وحرشات جلو گیری

چرب منودن: این عمل هم به خا طر حفظ رطوبت و شادابیت میو ه و سبزی انجام داد ه  4-

خوردنی مانند پارافین در  کی از روغن هایمی شود. این عمل طوری انجام داد ه می شود که ی

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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 میو ه و یاسبزی را در بین آن غوطه می منایند.، همرای آب مخلوط گردید ه یک ظرف

: بسته بندی آخرین عملیاتی است که قبل از جا با به جا منودن بسته بندی 5-

 ها انجام داد ه می شود. بسته بندی باید بین بارجامه های پاک سدخانهمحصول در 

انجام داد ه شد ه، بسته های باید به انداز ه یی باشد که به آسانی دست به دست شد ه و 

و ه و د از اینکه میــه عمل آید. بعــاز وارد شدن فشار باالی یــکدیــگر شان جلو گیری ب

ها جا به جا گردید برای حفظت و یا نگهداشت بهرت نکات ذیل مراعات  سدخانهسبزی در 

 گردد:

بزی حجر ه زند ه بود ه، عملیه تنفس را انجام میدهند که در اثر عملیه میو ه و س 1-

گرم میگردد، بناء  رضور است تا سیستم  سدخانهتنفس حرارت آزاد شد ه و هوای داخل 

 تهویه همیشه فعال باشد.

 انبار منودن دو نوع محصول در یک اتاق جلوگیری گردد. از 2-

فاصله داشته و  سدخانههای ر مرت از دیوا  سانتی 50کارتن ها یا بسته ها باید به انداز ه  3-

  (.98 : ص.هامن) ،در شلف ها جا به جا گردد تا از وارد شدن فشار زیاد باالی آنها جلوگیری گردد

از طرف خارج به یک بکس فلزی  سدخانهمنای ساختامن : ها رسدخانهساختامن 

      را ا( را دRefrigeratorsو یاچوبی شباهت داشته و از طرف داخل حیثیت یخچالها )

 دخانهس می باشد البته با تفاوت اینکه در یخچالها موضوع تهویه مطرح نبود ه، مگر در 

   ر تحت صفات قاو ها مسئله تهویه بسیار مهم می باشد. در یخچالها درجه حرارت بعضی 

 .گاهی به صفر منی رسد های میو ه و سبزی هیچ سدخانهمی باشد، درحالیکه در 

پس از انتخاب محل سدخانه باتوجه به موارد فوق انتخاب   :سدخانهطرح ساختامن 

 :ساس رعایت نکات زیر صورت می گیردزمین سدخانه بر ا

خانه د نوع س  در تعیین سطح زمین مورد نیاز برای سدخانه با توجه به ظرفیت و  - 1

مانور  ی بارگیری، تخلیه وباید عالو ه بر سطح زیربنای قسمتهای سدخانه زمین کافی برا

دخانه نوع س  وسایل نقلیه در نظر گرفته شود، ضمنا   با توجه به امکانات خدماتی محل و

ساختامنهای جنبی از قبیل اتاق نگهبان، دفرت، محل مسکونی برای کارکنان  پارکینگ و

 غیر ه پیش بینی گردد. ، محوطه جهت فضای سبز ورگیریسدخانه، محل با

 طبیعت
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ر آن یالت زیر باید  دنحویست که تسهه توزیع زمین ب ار محالت  مختلف واستقر  - 2

 :فراهم گردد

بارگیری به راحتی انجام  خروج وسایل نقلیه به محوطه سدخانه، تخلیه و ورود و 

ساختامن اداری، سالون طعام خوری و سویسها با توجه به ظرفیت سدخانه ها و  .گردد

و پارکینگ موترها در محل مناسب باید پیش  ینراجعرعایت تسهیالت ورود و خروج م

 دستگا ه ماشین خاموش سازی حریق به قسمی ینی گردید ه و جای مناسب برای نصبب

که در موارد عادی از این محل استفاد ه نگردد در نظر گرفته شود. محل اسرتاحت 

 خارجمحوطه سدخانه و محل مسکونی کارکنان سدخانه  رانندگان در جای مناسب در

ل باید مصئون باشد. محل مخصوص و از محیط کار سدخانه از لحاظ حفاظت و کنرت 

جمع آوری زباله و ضایعات در دورترین نقطه محوطه سدخانه در نظر گرفته شود تا از 

انتشار عفونت و حرشات مرض ه به ساختامن سدخانه جلوگیری شود. اطاق برای نگهداری 

 های غیر ه دور از ساختامن فجار نظیر رنگ روغنی، گاز ومواد سیع االشتعال و قابل ان

 .ی و جنبی سدخانه پیش بینی گردداصل

 :سدخانه باید نکات زیر رعایت شوددر طرح ساختامن  - 3

ای و توزیعی ( پیش بینی ابعاد و تعداد اطاقه وع سدخانه ) ترانزیتی، ذخیر ه ییتعیین ن  

مدت  و سدخانه و توجه به سیستم چیدن محصول سد با توجه به کاالهای مختلف و نوع

سدخانه بخش  یک ساختامندر بطور کلی  گیرد. صورت می زمان نگهداری محصول

 :در نظر گرفته شودزیر  های 

 ؛شلف های نگهداری محصول 1-

 ؛های ارتباطی راهرو 2-

ی اجای برای آماد ه ساخنت محصول برای نگهداری: این موقعیت به تعقیب تعیین ج - 3

گردد. دی و درجه بندی استفاد ه میگردد. از این محل معموال  برای بسته بن تخلیه انتخاب می

 .دگردا و سایر احتیاجات تعیین میهبا توجه به نوع و ظرفیت سدخانه مساحت این محل

           ست که محصول قبل از اینکه به جای معینه آن قرار ا پیش سد کن: محلی -4

 اینجا به تدریج یک اندزا ه سد می گردد.  می گیرد، در

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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ماشین خانه: ماشین خانه و انبار لوازم سدخانه باید از قسمتهای سد مجزا بود ه  -5

دارای را ه فرار باشد یعنی نسبت  یدو دروازۀ ورودی جداگانه داشته باشد. ماشین خانه با

واقع ر مکنان بتوانند دباشد که کار کم دارای دو درواز ه   به بزرگی یا کوچکی آن دست

اضطرار خود را نجات دهند. سطح زیر بنای ماشین خانه متناسب با ظرفیت سدخانه و 

  (.95: ص. 1، )گرددرعایت مسایل فنی و در نظر گرفنت فضای کافی تعیین می

با توجه به ظرفیت سدخانه و نوع  تخلیه و بارگیری: مساحت این محل محل  -5 

 گردد.  یه و بارگیری آن تعیین میسدخانه و میزان تخل

 ( خروجیورودی و  درواز ه های اصلی ) 6-

 درواز ه های اضطراری  7-

 تخلیه و بارگیری واز ه هایدر  8-

              ( و غیر ه مانند قیر نفوذ ناپذیر در برابر آب ) عبارت از ماد ه  عایق رطوبتی: -9

وارهای دی ،پایپ ها دربت عایق حرارتی باشد که به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطو می

 :عایق مذکور باید دارای خواص زیر باشد گردد. ها نصب می سدخانه

  .باشد الف ـ مقاوم در برابر نفوذ بخار آب و آب 

 را داشته باشد.انعطاف پذیری و شکل پذیری خاصیت  ب ـ  

 با دوام باشد.ج ـ  

و منظور از  بود هرا دارا  رتی کماکه خاصیت هدایت حر  موادی استعایق حرارتی: 

 هسدخانحرارت بین محیط خارج و داخل  هاستفاد ه از عایق حرارتی جلوگیری از تبادل

عایق حرارتی باید طوری باشد که از نفوذ آب به داخل سدخانه ها جلوگیری منود ه  است.

ق یو عامل اقتصادی بودن در تعیین ضخامت آن حتی االمکان رعایت گردد. ضخامت عا

    باید طوری محاسبه گردد که حرارت متبادله در سطوح مختلف حتی االمکان کمرت از

رارتی باید دارای خواص کالوری در ساعت در یک  مرت مربع نباشد. عایق ح کیلو 10 -8

 :زیر باشد

 .گیرده تا محصوالت ذخیر ه  شد ه بو ن عاری از بو باشد  .1

 .ه قابل تجزیه نباشدایط سدخاندر رش  ویکيمیااز نقطه  نظر خواص   . 2

 طبیعت
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 .گرددب مقاومت حرارتی عایق کم مینم گیر نباشد چون در اثر جذب آ  .3

 کرد ه نتوانند. حرشات در آن منو امراض و جنسیت آن طوری باشد که .4

 .عله ور نشد ه و حریق  را شدت ندهدبه سهولت ش. 5

 .ییر شکل ندهدنی تغدر مقابل فشار وزن  تا انداز ه مقاوم بود ه و به آسا .6

 :داول عایق های حرارتی عبارتند ازهای حرارتی ـ انواع متانواع عایق

 و یا پشم سنگ. پشم شیشه چوب، پنبه، 

 ـ پوشش سقف سدخانه ممکن است به یکی از دو نوع زیر باشد: سقف سدخانه

  ؛ـ سقف هموار یا مسطح 1

 ؛ـ سقف مایل2

 باید متناسب با حجم آن، نوع محصولی دخانهس  درواز ه های :سدخانهدراواز ه های 

باید دارای  سدخانهو روش حمل و نقل باشد. درواز ه های  می شودنگهداری  که

 خصوصیات ذیل باشند:

 ه کرتیا، حرشات و غیر منوی ب که محل مناسبی برای رشد وی بردن مواد کاره ب از 1-

 داری گردد. خود سدخانهی باشد در ساخنت درواز ه ها می

 .چوکات ها و پله های درواز ه ها باید عایق حرارت باشند -2

 خانه باید طوری باشند که به هر دو طرف قابلیت باز شدن را دارا باشند.درواز ه های سد  -3

جات و سبزیجات  اری میو ههای سد مخصوص نگهدبرای تهویه هوا در اطاق :هواکش

 کش ها نیز نصب گردد.باید هوا

 :خاطر جلو گیری از وقوع حریقی به تدابیر امنیت

 خانه از وقوع حریق اقدامات ذیل باید روی دست گرفته شود:به منظور تأمین امنیت سد  

ر کدام حد اقل ـــکه ه  در سدخانه حداقل دو دستگا ه سلندرهای هوای فرشد ه  .1

ماسک و عینک های مخصوص به خاطر  .عت کار را داشته باشند، نصب گرددسا 8ظرفیت 

اقل آن  به تعداد کارگران دو دستگا ه باشد، در  فظت چشم به تعداد مناسب که حدمحا

 محل موجود باشد.

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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حفاظتی شامل لباس گرم، کال ه پشمی، کفش، مدر هر سدخانه وجود لباسهای . 2

 های سد رضوریست.دستکش و کال ه ایمنی به تعداد کارکنان اتاق

 سدخانه دستگا ه و نوع گاز مرصفیدر هر سدخانه نسبت به موقعیت و وسعت  .3

ظر تحت ن( به تعداد کافی  ز نوع پودر خشک کاربن دای اکسایدا خاموش کن دستی )

 .شدآماد ه با های مناسب نصب وتی تهییه و در محلو خدمات مصئونیمؤظفین اطفائیه 

 رنگ نلهای گاز باید مشخص بود ه و به آسانی از سایر پایپ ها تفکیک شد ه بتوانند.. 4

های گاز و همچنین کمپریسورها در برای پیشگیری از وقوع حریق باید  شبکه. 5

 .ن و مناسب مورد بازدید قرار گیردفاصله زمانهای معی

ماشین خانه، محل مخازن و محلهای مورد احتیاج دیگر جهت تخلیه گازهای . 6

 .فاد ه گرددد استجرقه نکنن قابل اشتعال باید از دستگا ه های تهویه که در حین کار تولید

 .و محلهای مرطوب باید جلوگیری شوددر مناطق  ا  گی سیستم مخصوص ه از زنگ زد .7

 د.نها و طبقات باید دارای سیستم محافظتی باش کلیه دستگا ه ها، تسمه. 8

در داخل کلیه اطاقهای سد اعالم خطر که در فضای تاریک بخوبی دید ه شود  .9

ته کمک داشه علتی کارگر داخل سدخانه احتیاج ب فعال باشد تا هر گا ه نسبت کدام

ه و در محلی کـــباشد بتواند آله  خطر را بصدا در آورد، در ضمن چراغ سخ  نیز روی تابل

تحت مراقبت محافظ  سدخانه است روشن شود و شامر ه اطاقی که گروپ آن به  معموال 

سیله طر باید به و اعالم خ صدا در آمد ه است مشخص گردد الزم به یاد آوریست که سیستم

 .بطری کار مناید

 گیری مانند بالون هایوسایل پیش ها جهت مبارز ه با آتش غیر ازدر سدخانه -10

 مخصوص سیستم نلدوانی  آب باید تعبیه گردد.

 فعالیت های ذیل انجام داد ه شود: سدخانهبه منظور مصئون بودن  

ازدیاد  ابربرای محافظت در بر نصب دستگا ه اتوماتیک قطع کنند ه فشار باال  -1

 .فشار کاندنرس رضوریست

نصب دستگا ه اتوماتیک کنرتول فشار روغن برای جلوگیری از قطع روغن به  2-

 سور و در نتیجه جلوگیری از خطرات احتاملی حریق اجباریست.يقسمتهای متحرک کمپر

 طبیعت
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 ۀه سازندک نصب دستگا ه قطع کنند ه فشار باال در س سلندر کمپریسور در محلی 3-

 تعیین منود ه رضوریست. آن

( نصب گردد تا همزمان Flow Switchدر مسیر جریان آب باید دستگاهی بنام ) 4-

 .بطور خودکار متوقف گردد قطع کمپریسوربا 

ـبخیر کنند ه تـای هخ دستگا ه یآب کردن  برق برایان یی که از جردر مواقع 5-

یح بر حی بوسیله ترموستات که در محل صزدائ گردد، الزم است خامته یخ استفاد ه می

رت خطر صو  این ک کلید حســاس به فشار انجام شــود در غیرروی کویل قرارگرفته با یـ

 .رخنه گاز به فضای محل وجود دارد ها وپایپ آب شدن 

 های سد رضوریست.نصب دستگا ه اتوماتیک ثبات درجه حرارت در اطاق 6-

شنائی و کلیدهای قطع و وصل آن بایستی از نوع در اطاقهای سد چراغهای رو  7-

غ گردد یک چرا ضد رطوبت و مناسب برای رشایط کار اطاقهای مزبور باشد، توصیه می

و  جهت نشان دادن روشن یا خاموش بودن چراغهای داخل اطاق سد بیرون از اطاق

 (.76: ص. 2، )شود درواز ه نصبباالی 

نند ه برق در داخل اطاقهای سد باید لین برای هر یک از دستگا ه های مرصف ک 8-

 واقع در خارج و مستقل و بدون چسب و حتی االمکان بطور یکرس ه از تابلوی مخصوص

آن کشید ه شود و روی تابلوی مزبور کلید قطع و وصل و فیوزهای  درمجاورت درواز ه

 ها نصب گردد.مستقل برای هریک از مرصف کنند ه

 سدخانه نصبل اطاق ـازم برقی که داخایر لو ـش ها و سـواکـاشین های هـم 9-

 گردند باید از نوع ضد رطوبت و مناسب با رشایط اطاق باشند. می

فوالدی در خارج از محیط های سدخانه لین دوانی برق باید داخل نلهای  -10

 .مخصوص و روی کار باشد

اطاقها و  ییدوانی، نلدوانی، نصب وسایل روشناکلیه کارهای برق از قبیل لین  -11

اقل ستندرد های متداول کشورهای که ستندرد آنها  غیر ه باید نوعی عمل شود که با حد

 مورد قبول موسسه ستندرد و تحقیقات صنعتی جهان می باشد، مطابقت داشته باشد. 

 نکات ذیل باید مراعات گردد:خانه  به منظور تأمین حالت صحی یک سد  

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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ی اصلی ن دار بالفاصله پس از درواز ه ورودگردد یک حوضچه میال فارش میس .1

سدخانه که باید با یک ماد ه ضد عفونی کنند ه از قبیل کلورین  پر گردید ه ساخته شود 

 تا وسایط نقلیه مجبور به عبور از آن گردید ه و تایرهای شان ضد عفونی گردد.

انواع های ترانزیتی و توزیعی حداقل هر شش ما ه یکبار و در سایر در سدخانه .2

 ، اطاق مزبور باید ضد عفونی و شستشو گردد.پس از هر بار تخلیه کامل هر اطاقها سدخانه

روش چیدن محصوالت در سدخانه باید با توجه به ستندرد های مربوطه که قبال  .3

 و رعایت آن اجباری می باشد، صورت گیرد. بودتصویب شد ه 

د ه که دارای تحصیالت و تخصص فنی بو  ،دارای مسئول صحی هر سدخانه باید. 5

تغذیه ( بود ه و صالحیت این  ،زراعت ،وط به مواد غذایی ) صنایع غذاییهای مربدر رشته

 باشد.عامه  باید مورد تائید وزارت صحت  فرد یا افراد برای احراز این سمت می

جوز مو کار دارند باید دارای کارت  ها کارکنانی که با مواد غذایی س در سدخانه .7

 (.38: ص. 1، )() کارت معاینه صحی از وزارت صحت عامه باشند 

ها جهت رشب و شستشو باید عاری از آلود ه گی بود ه و با  آب مرصفی سدخانه .8

 .واد غذایی سامل و قابل مرصف باشدتوجه به نظریه مقامات صحت  م

 .گرددفع د ها باید در رشایط محفوظ وصحی نهفاضالب و یا پس آب سدخا .9

 .تصفیه به دریا ها خود داری گرددها بدون انجام عمل  از ورود جریان فاضالب سدخانه .10

 دمی شو در صورتیکه برای دفع فاضالب از چا ه معمولی و یا آبکش استفاد ه  .11

 .های آب مجاور انجام گیردگی چا ه دقت الزم در امر جلوگیری از آلود ه

شها در  ه کر هفته باید مقداری نفت و یا حرش ه برای جلوگیری از تکثیر حرشات -12

 داخل چا ه های فاضالب انداخته شود.

-VI ها نکات ذیل رضوری می باشد: سدخانه: در انتخاب موقعیت موقیعت 

 ه های ارتباطی با محل تولید و مارکیت، موجودیت آب، برق و سایر موجودیت را 1-

 تسهیالت.

دم مزاحمت جانوران و حرشات مرض ه و ـــودن محل از نقطه نظر عـــمناسب ب 2-

 میکروبهای آلود ه کنند ه.

 طبیعت
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 .های مدحش مسیر سیل و یا طوفان مناسب بودن محل از لحاظ قرار نگرفنت در 3-

ه واحدهای که ب جهت وزش بادهای محلی از مراکز و هــــــردخانه با توجه بس 4-

 باشد.کافی داشته محیط می شوند می باید فاصله  نحوی موجب آلود ه گی هوا و

زمینی بلند باشد باید جدا  خود  ها در جا های که سطح آب زیر سدخانهاز اعامر  5-

 داری گردد.

در متامی شهر های والیات افغانستان به خصوص در شهر کابل  سدخانهایجاد 

ها را بالعموم در نزدیکی مارکیت های فروش میو ه و  سدخانهیک امر رضوری می باشد. 

یت وقت به مارک به اسع سدخانهپس از خروج از  اعامر می منایند، تا میو ه وسبزیسبزی 

از ضایعات محصول جلو گیری به عمل می آید.  عرضه و به فروش برسد، در این صورت

ت مانند قندهار، هلمند، ها فعال  در والیا سدخانهدر افغانستان می توان گفت که اعامر 

، غزنی، بامیان، بلخ ، کندز و بغالن  رضوری پنداشته ان وردگننگرهار، پروان، لغامن، مید

 (.28: ص. 3، )می شود

 نتیجه گیری

چنین نتیجه گیری می گردد که  ،دـــها گفته ش سدخانهاز آنچه در مورد ایجاد 

سدخانه ها یک ساختامن تخنیکی بود ه و به طراحان مسلکی رضورت داشته که در 

مشخصات رضوری در نظر گرفته شود، در ضمن  رشایط و ایجاد سدخانه ها باید متام

مربوط به بزرگی و کوچکی آن و نوع میو ه یی که  سدخانهمشخصات و معیار های یک 

در آن نگهداری می گردد می باشد، زیرا هر نوع میو ه و یا سبزی برای نگهداشت مناسب 

وچکی شلف هایکه در به درجه حرارت، فیصدی رطوبت خاص رضورت دارد، همچنان بزرگی و ک

به جا می گردد نظر به سختی و نرمی میو ه و یا سبزی از هم متفاوت می باشد که باید  آن میو ه جا

ها به یک بودجه و یا سمایه گذاری  سدخانهدر هنگام  تهیه شلف ها در نظر گرفته شود. ایجاد 

ردد تا در دراز مدت از زیاد رضورت داشته، بناء  رضور است که ایجاد سدخانه ها طوری طرح گ

آن استفاد ه به عمل آید. در ایجاد سدخانه ها باید موقعیت، موجودیت و یا عدم موجودیت منابع 

 یت را ه های انتقالی در نظر گرفته شود.دانرژی و موجو 

های معیاری در منت مقاله ذکر شد، دید ه می شود که تا به  سدخانهطوریکه مشخصات 

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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معیاری در افغانستان وجود نداشته، بنا بر همین دلیل است که ساالنه  سدخانهحال اصال  هیچ 

 صدها تن محصوالت زراعتی فاسد شد ه و یا به یک قیمت ناچیز به بازار عرضه می گردد.

 پیشنهادات

معیاری وجود ندارد، بناء  به وزارت  سدخانهدر افغانستان تا به حال کدام  از اینکه  -1

لداری پیشنهاد می گردد تا در قدم نخست در چهار زون مانند پروان، محرتم زراعت، آبیاری و ما

 های بزرگ معیاری را ایجاد مناید. سدخانهننگرهار، لوگر و غزنی 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به خصوص وزارت محرتم تجارت متشبثین   -2

 ها تشویق و حامیه مناید. سدخانهخصوصی را در ایجاد 

دهی و  حرتم زراعت، آبیاری و مالداری کورس های آموزشوزارت محرتم وزارت م -3

مرصوف کار اند دایر مناید تا با ایجاد  سدخانهکه در  ها را جهت آموزش کارگرانی ورکشاپ

 به کمبود کارگران مسلکی مواجه نگردد. سدخانه

 مآخذ

 :انتشارات رشکت سهامی انتشارات نگهداری مواد غذایی، فاطمی، حسن. تکنولوژی -1

 ش.هـ. 1382 ، سال شگا ه مشهد، ایران.دان

 ،سال دانشگا ه شیراز، ایران. :انتشارات . اصول نگهداری مواد غذایی،فرجی، رستم -2

 .شهـ 1371

 :انتشاراتجزوات دانشگاهی درسی. اصول نگهداری مواد غذایی، سدخانه و انبار،  -3

 هـ. ش.1391 ،سال .تهران، ایران
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 لهادی راشدمعاون رسمحقق عبدا
 

 کار و انرژی ۀدریافت توان با استفاده از رابط
 

Finding Power through the Relation 

 of Work and Energy 

Research Fellow Abdulhadi Rashid 

Abstract  

 If we show the value of work by U and value of energy 
byT, so this equation 𝑈1−2 = 𝑇2 − 𝑇1 = ∆𝑇 shows the rela-
tionship between work and energy. The main profit of 
method of work and energy is at the done work of function 
from doer forces. Thus there is no need for calculation of 
speed and determining of straight variation of speed. 
However at equation of work and energy only the forces 
have interfere that do work and thus it due to change of 
quantity of speeds. 

 خالصه

𝑈1−2    منایش دهیم، پس به معادلۀ 𝑇و انرژی را به  𝑈کمیت کار را به  اگر = 𝑇2 −

𝑇1 = ∆𝑇و انرژی می باشد. مزیت اصلی روش  باید توجه کرد که منایانگر رابطه بین کار

کار و انرژی در آن است که کار انجام شد ه تابعی از قو ه های عامل می باشد. در این صورت 
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رضورت به محاسبه شتاب و تعیین مستقیم تغییر سعت منی باشد. برعالو ه در معادلۀ کار و 

ت این باعث تغییر مقدار سعبنابر  وانرژی تنها قو ه هایی دخالت دارند که کار انجام می دهند 

 ها می شوند.

 مقدمه 

اگر مجموعۀ شامل دو نقطه مادی را در نظر بگیریم که توسط اتصال بدون اصطکاک 

قو ه های موجود در این اتصال مساوی و مخالف  ،قابل تغییر شکلی به هم متصل باشدغیر 

 قو ه ها لزوما  یک برابر اند. اند و بنابر این مؤلفه های تغییر مکان نقطه اثر آن ها در امتداد

کار خالص انجام شدۀ این قو ه های داخلی در طول هر حرکت مجموعۀ صفر  ،بدین ترتیب

𝑈1−2این از معادلۀ بنابر  است. = 𝑇2 − 𝑇1 = ∆𝑇 وان برای کل مجموعه را می ت

ی بر روی کار کل یا خالص انجام شد ه توسط قو ه های خارج 𝑈1−2جا که در این استفاد ه کرد

𝑇2یعنی  𝑇∆مجموعه و  − 𝑇1 انرژی حرکی کل،  .تغییر انرژی حرکی کل مجموعه است

 ه می شود که مجموع انرژی های حرکی هر دو عضو مجموعه است. بدین ترتیب مشاهد

 هانرژی فراهم ساخنت امکان تحلیل مجموعۀ از نقاط متصل به هم ب مؤثریت دیگر روش کار

 که جدا سازی اجزای مجموعه رضورت داشته باشند. ست، بدون آنشکل پیش گفته شد ه ا

 اهمیت تحقیق

از آنجایکه کاربرد میتود کار و انرژی رضورت جامعه بود ه و در طرح تکنالوژی و تخنیک 

 تعیین توانايی یک ماشین یک امر جدی بود ه، لهذا از اهمیت خاص برخوردار  است.

 تحقیق مربمیت

رضورت اصلی بود ه که زمینه ساز برای طرح تکنالوژی  کاربرد روش کار و انرژی 

 سامل می گردد.

 تحقیق هدف

 هدف در این جا دریافت توانایی یک ماشین و یا یک نیروگا ه است.  

 تحقیق میتود

 روش تحقیق تحلیلی از طریق کاربرد کار و انرژی است.  

 طبیعت
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 سوال تحقیق

بطه که در را ور دریافت کردا یک نیروگا ه را چططوری است که توان یک ماشین و ی 

 توضیحات ذیل قابل توجه است.

توانایی یک ماشین بر اساس میزان کار انجام شد ه یا انرژی تحویلی آن نسبت به 

زمان انداز ه گیری می شود. کار کل یا انرژی خروجی مقیاس سنجش این توانایی نیست، 

 داشته باشد، انرژی زیادیزیرا موتور هر انداز ه هم که کوچک باشد، چنانچه فرصت کافی 

یک ماشین بزرگ قدرمتند باید در یک مدت زمان  ،تحویل خواهد داد. از سوی دیگر

ه ــتوانایی یک ماشین با توان آن درج ،د. بنابراینــکوتا ه مقدار زیادی انرژی تحویل ده

 (. 91ص. :3) ،م شد ه در واحد زمان تعریف می شودبندی می شود که به صورت کار انجا

 را انجام می دهد، عبارت است از:  𝑈که مقدار کار  𝐹حاصل از قو ه  𝑃نتیجه، توان  در

𝑃 = 𝑑𝑈 𝑑𝑡⁄ = 𝐹. 𝑑𝑟 𝑑𝑡⁄  از آن جا که𝑑𝑟/𝑑𝑡  سعت𝑣  :نقطه اثر قو ه است، داریم 

𝑃 = 𝐹. 𝑣                                            (1) 
.𝑁با واحد های  𝑆𝐼در سیستم  روشن است که توان کمیتی اسکالر است و 𝑚 𝑠⁄ =

𝑗 𝑠⁄  بیان می شود. واحد ویژۀ توان وات(𝑊)  است که برابر است با یک ژول بر ثانیه

(𝑗/𝑠)  در واحد های مرسوم ایاالت متحد ه، واحد توان میخانیکی توان اسب(ℎ𝑝) 

 است. این واحد ها و معادل های عددی آن ها عبارت اند از: 

1𝑊 = 1𝐽/𝑠 

1ℎ𝑝 = 550𝑓𝑡 − 𝑙𝑏 𝑠𝑒𝑐⁄  

= 33000𝑓𝑡 − 𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄  

1ℎ𝑝 = 746𝑊 = 0.746𝑘𝑊  

نسبت کار انجام شد ه توسط یک ماشین به کار انجام شد ه بر روی آن ماشین در 

ماشین می نامند. در این تعریف فرض  𝑒𝑚میخانیکی  ۀرآوردــلۀ زمانی را فــهامن فاص

واخت کار می کند و بنابر این از انرژی انباشته یا می شود که ماشین به صورت یک ن

تهی منی شود. فرآورد ه همیشه از واحد کمرت است، زیرا کارکرد هر دستگاهی با اتالف 

انرژی همرا ه است و منی توان در ماشین انرژی خلق کرد. در دستگا ه های میخانیکی 

حرکی مقداری منفی قو ه های اصطکاک  دارای قطعات متحرک، همیشه به دلیل کار

 ... ۀدریافت توان با استفاده از رابط
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 (.  337:ص. 2 انرژی وجود دارد )اتالف 

      نوبۀ خود به محیط اطراف پراگند ه ه انرژی حرارتی تبدیل می شود که باین کار به 

به  𝑃می شود. فرآورد ه میخانیکی در هر لحظه از زمان را می توان بر حسب توان میخانیکی

 صورت ذیل بیان کرد: 

𝑒𝑚 =
𝑃خروجی

𝑃دخولی

                                        (2) 

ر اتالف انرژی ناشی از اصطکاک میخانیکی، ممکن است اتالف انرژی ــــــــافزون ب

 ۀو فرآورد  𝑒𝑒الکرتیکی  ۀکی و حرارتی نیز وجود داشته باشد که در این صورت فرآوردالکرتی

 عبارت است از:  𝑒کل  ۀین مواردی، فرآوردند داشت. در چننیز وجود خواه 𝑒𝑡حرارتی 

𝑒 = 𝑒𝑚𝑒𝑒𝑒𝑡 
 

ل قوۀ توان ایجاد شد ه توسط بایسکل سوار به مقدار سعت بایسک :1شکل

پیرشانی ارتباط دارد که از طرف سطح تکیه گا ه به تایر عقب وارد می شود. قوۀ محرک 

 به پایین مسیر ارتباط دارد.

 طبیعت
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بر روی چرخ های سوار شد ه است که تحت تأثیر قوۀ  50𝑘𝑔یک جسم به کتله مسئله: 

        کیبل امکان حرکت آن را با اصطکاک ناچیز در امتداد ریل افقی ثابت فراهم  300𝑁ثابت 

اولیۀ گی  ه از حالت سکون رها می شود و در این موقعیت کشید 𝐴می سازند. جسم در نقطۀ 

𝑥1متصل به آن مساوی با فرن  = 0.233𝑚  است. سختی فرن𝑘 = 80𝑁/𝑚  .است

 حساب می کنیم. 𝐵جسم را در زمان رسیدن به نقطۀ  𝑣سعت 

 
 ۀ جسمی که روی چرخ سوار شد ه است.نشان دهند :2شکل 

 حل

در ابتدا فرض می کنیم که سختی فرن آن قدر کم است که امکان رسیدن جسم به 

 ه های عمل سیستم متشکل از جسم ( دیاگرام قو 2را فراهم می سازد. در شکل ) 𝐵نقطۀ 

تنها قو ه  300𝑁فرن و کشش   80𝑥کلی نشان داد ه شد ه است. قوۀ  قعیتو کیبل در مو 

 بررسی مشخصات رسد خانه های ...
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های خارجی این مجموعه اند که بر روی آن کار انجام می دهند. قوۀ وارد شد ه از طرف 

ه مجموعریل به جسم، وزن جسم و عکس العمل چرخ کوچک بر روی کیبل کاری بر روی 

 جام منی دهند و به همین دلیل در دیاگرام قو ه های عمل در نظر گرفته نشد ه اند.ان

 با حرکت جسم از موقعیت

                                                                             𝑥1 = 0.233𝑚  
𝑥2                                                به                           = 0.233 + 1.2 = 1.433𝑚 

K کار انجام شدۀ قوۀ فرن بر روی جسم عبارت است از: ی فرن می باشد.عبارت از سخت 

[𝑈1−2 =
1

2
𝑘(𝑥1

2 − 𝑥2
2)]       

 𝑈1−2 =
1

2
80 [0.2332 − (0.233 +

1

2
)

2

] = −80.0𝐽 

مساوی است با حاصل رضب  کیبل بر روی مجموعه 300𝑁کار انجام شدۀ قوۀ ثابت 

 که مساوی است با: 𝐶مقدار قو ه در حرکت افقی خالص کیبل بر روی چرخ 

√(1.2)2 + (0.9)2 − 0.9 = 0.6𝑚 

(0.6)300کار انجام شد ه عبارت است از:  ،بنابراین = 180𝑗 حال با استفاد ه از .

 ل مجموعه داریم: انرژی برای ک  معادلۀ کار

[𝑇1 + 𝑈1−2 = 𝑇2]        

0 − 80.0 + 180 =
1

2
(50)𝑣2         

𝑣 = 2.00
𝑚

𝑠
 

یل چنانچه سیستم تنها از جسم تشک ؛این سیستم نیازمند توجه خاص است مزیت انتخاب

کیبل بر روی جسم در فاصلۀ تغییر موقعیت  300𝑁شد ه بود، باید از مؤلفۀ افقی قوۀ کششی 

1.2𝑚 ند تالش بسیار بیشرتی نسبت به را ه حل ارائهانتگرال گیری می شد. این مرحله نیازم 

شد ه در این جا است. چنانچه در بین جسم و ریل رهنامی آن اصطکاک قابل توجهی وجود 

غیر و در نتیجه قوۀ اصطکاک داشت، مجزا کردن جسم به تنهایی جهت محاسبۀ قوۀ عمودی مت

ر صطکاک باید از این قو ه در رضورت پیدا می کرد. در این حالت برای محاسبه کار منفی امتغی

 فاصلۀ تغییر موقعیت انتگرال گرفته می شد.
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مثبت  𝑥2و  𝑥1قابل یاد آوریست که این رابطۀ عمومی برای هر تغییر شکل اولیه و نهایی 

فرن در فشار( معترب است. در زمان بدست آوردن رابطۀ کار   ( یا منفی فرن ) فرن در کشش فرن )

 (.143 ص. :1) ، ن جابودن فرن بود ه یعنی هامن حالت مطرح شد ه در ای فرن، فرض بر خطی

 ه گیریجینت

 دریافت توان ماشین و یا نیروگا ه با کاربرد میتود کار و انرژی. .1

 بوجود آوردن تسهیالت محاسباتی در طرح و تکنالوژی مورد نظر. .2

 پیشنهاد

ز قو ه های انجام از آن جایی که مزیت اصلی روش کار و انرژی مربوط به تابعی ا

یک زمینه ساز برای دقت محاسباتی می گردد. پس در زمان طرح  ؛دهندۀ کار است

 تکنالوژی یک ماشین به مفهوم توجه شود.

 مآخذ

ال جی کریک، مرتجم: مهندس اردشیر اطیابی، میخانیک  –جی ال مریام  .1

 .ش. هـ 1393یش هفتم، نوبت چاپ اول بهار ، ویراډینامیکمهندسی 

ال جی کریک، مرتجم: مهندس اردشیر اطیابی، میخانیک  -ریامجی ال م .2

 .ش. هـ 1391مهندسی استاتیک، ویرایش هفتم، نوبت چاپ اول 

 نامیکډیفردینانند پی. بیر، آی. راسل جانستون، مرتجم: داکرت ابراهیم واحدیان،  .3

 .ش. هـ. 1387سال  علوم دانشگاهی انتشارات:ویرایش هفتم، نوبت چاپ اول تهران 
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 داکرت تیمورشاه علیم منگل معاون رسمحقق
 

 خونریزی و انواع آن
 

Hemorrhage and Its Types 
 

Research Fellow Dr. Temor Shah Aleem Mangal 
 

Abstract 

Hemorrhage is an escape of blood from the intravascular 
space. Hemorrhage is classified in 4 types as follow: (1) Revealed 
(External) and Concealed (Internal) Hemorrhage; (2) Primary, 
reactionary and secondary haem-orrhage; (3) Surgical and non-
surgical haemorrhage; and (4) Classification of hemorrhage due 
to the amount of blood volume loss. If Hemorrhage is not 
controlled correctly may be leads to a state of Hypovolemic shock. 
Therefore, haem-orrhage must be recognised and managed 
rapidly to reduce the severity and duration of shock and avoid 
death and/or multiple organ failure. Hemorrhage is treated by 
arresting the bleeding, and not by fluid resuscitation or blood 
transfusion. Although necessary as supportive measures to 
maintain organ perfusion. But attempting to resuscitate patients 
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who have on-going haemorrhage will lead to physiological 
exhaustion (coagulopathy, acidosis and hypothermia) and 
subsequently death.  

 خالصه

وع ـ. خونریزی به چهار نخونریزی عبارت از خارج شدن خون از فضای داخل وعایی است

( خونریزی 2(؛ ) داخلی ( و مخفی ) خارجی ( خونریزی آشکار )1نیف می شود: )ـل تصــذی

( طبقه بندی 4ی؛ و )ـــجراح ( خونریزی جراحی و غیر3ابتدایی، عکس العملی و ثانوی؛ )

در صورتیکه خونریزی بصورت درست کنرتول نشود  دار خون ضایع شد ه.خونریزی نظر به مق

ممکن است منجر به حالت هایپوولیمیک شاک شود. بناء  خونریزی باید بطور سیع 

د و از عدم کفایه ارگان های ـــدت و دوام شاک کاهش یابــتشخیص و تداوی شود تا ش

 آن تداوی می شود نه بوسیلهمتعدد و یا مرگ جلوگیری شود. خونریزی بوسیله توقف 

احیای مایع یا نقل الدم. هرچند، به عنوان اقدامات حامیوی الزم است که ارواء ارگان یا 

دد مریضانی که خونریزی پیرشوند ه دارند ـــعضو حفظ شود. ولی تالش جهت احیای مج

ز و ناشی از اختالل انعقادی، اسید ممکن است منجر به ناتوانی یا کولپس فزیولوژیک )

 ( و متعاقبا  مرگ شود.  و هایپوترمی

 مقدمه

خونریزی عبارت از خارج شدن خون از اوعیه دموی بود ه که در اثر تخریب جدار اوعیه 

و یا در اثر تشوش قابلیت نفوذیه جدار آن به وجود می آید. یک شخص کاهل که جسامت 

نیم لیرت آن را به صورت حدود  لیرت خون می باشد و می تواند 5متوسط دارد دارای تقریبا  

ن اهدا مناید. هرچند، ضیاع سیع یک لیرت خون یا بیشرت از آن می تواند منجر به شاک ؤ مص

یا مرگ شود. یک طفلی که نیم لیرت خون را ضایع مناید در نهایت خطر قرار دارد. اعراض و 

شای غ عالیم عمومی خونریزی به تناسب مقدار خون ضایع شد ه عبارت از ضعیفی، خسافت

رق سد، تشنگی، سدردی، سچرخی، گنگسیت، تشوشات سمعی و ـــمخاطی و جلد، ع

حالی، دلبدی و استفراغ، سیانوز، عرست تنفس، تاکی کاردی، پائین آمدن فشار  برصی، بی

(، اختالج، کوما و oliguriaرشیانی، اریتمی، تشوشات شعوری، تهیج، کم شدن ادرار )

  ی باشند. هرگا ه خونریزی توقف ننامید به مرگ مریض منجر باالخر ه توقف قلبی و مرگ م

 خونریزی و انواع آن
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می شود. خونریزی یا خود بخود توقف می مناید و یا اینکه توقف داد ه می شود. توقف 

خودبخودی خونریزی مربوط سیستم تحرثی خون می باشد اما توقف خونریزی به طرق 

م کرد: تقسی می تواندسته مختلف دیگر نیز صورت می گیرد که بصورت عموم آن را به دو 

( طرق توقف دایمی خونریزی. خونریزی باید بطور سیع 2( طرق توقف مؤقتی خونریزی و )1)

تشخیص و تداوی شود تا از ایجاد شاک جلوگیری گردد و یا در صورت موجودیت شاک شدت 

ید . باو دوام آن کاهش یابد و باالخر ه از عدم کفایه ارگان های متعدد و مرگ جلوگیری شود

وسیله توقف آن تداوی می شود نه بوسیله احیاء مایع یا نقل الدم. ه گفت که خونریزی ب

هرچند، به عنوان اقدامات حامیوی الزم است که ارواء ارگان یا عضو حفظ شود. تالش جهت 

احیاء مجدد مریضانی که خونریزی پیرشوند ه دارند ممکن است منجر به ناتوانی یا کولپس 

 ( و متعاقبا  مرگ شود.  ناشی از اختالل انعقادی، اسیدوز و هایپوترمی فزیولوژیک )

 تحقیق اهمیت

             گی خویش به انواع مختلف از جروحات و خونریزی ها مواجه  ه همۀ مردم در طول زند

می شوند، که برخی از این واقعات می توانند تهدید کنند ه حیات یا کشند ه باشند. چنانچه 

 یک لیرت خون یا بیشرت از آن می تواند منجر به شاک یا مرگ شود.ضیاع سیع 

 تحقیقمربمیت  

چون وقوع صدمات و خونریزی های شدید می تواند سبب عوارض ناگوار و تهدید کنندۀ 

 لذا الزم است در مورد خونریزی و انواع آن مطالعه و بررسی صورت بگیرد.حیات شود، 

 هدف تحقیق

ارت از مطالعه و بررسی خونریزی و انواع مختلف آن و هدف از تحقیق مذکور عب

 همچنان مطالعه مخترص اسباب و فکتورهای تشدید کنند ه آنها می باشد.

 سوال تحقیق

 خونریزی چیست و به کدام انواع تصنیف می شود؟

  میتود تحقیق

و  مطالعه، تحلیل و بررسی کتب ) مذکور به روش تحلیلی یـــیکتابخانه تحقیق 

 ( صورت گرفته است. لمیع آثار

 طبیعت
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 عمومیات

به معنی خارج شدن  haimorrhagia( از کلمه یونانی  خونریزی ) hemorrhageکلمه 

خون منشاء گرفته، بناء  خونریزی عبارت از خارج شدن خون از فضای داخل وعایی می باشد 

(. در صورتیکه خونریزی بصورت درست کنرتول نشود ممکن است منجر به حالت 3)

ن حالت کاهش ارواء منجر به ــ( شود. در ایhypovolemic shockپوولیمیک شاک )های

( می گردد. این اسیدوز lactic acidosisمیتابولیزم غیرهوازی حجروی و لکتیک اسیدوز )

( می شود که منجر به coagulation proteasesمنجر به کاهش فعالیت پروتیازهای تحرثی )

الو ه بر آن، کاهش ارواء ـــو خونریزی بیشرت می گردد. ع (coagulopathyاختالل تحرثی )

( به امعاء و بسرت عضلی بصورت مقدم در پروسه  خونرسانی انساج موجود بود ه و ارواء )

( کاهش می یابد. عضله که ارواء آن کاهش یافته قادر compensatory processمعاوضوی )

( Hypothermiaیا هایپوترمی ) 37⁰Cدن از به تولید حرارت نیست و کاهش قابل مالحظه حرارت ب

را بدنبال دارد. فعالیت های تحرثی در صورت هایپوترمی یا در درجه حرارت پائین بدن 

ضعیف تر گردید ه، خونریزی و کاهش ارواء بیشرت شد ه و اسیدوز وخیم تر می گردد. این 

( و مرگ physiologic exhaustionسه فکتور منجر به کولپس یا خستگی فزیولوژیک )

   (.1می شود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 (.19 .: ص2) ،: کولپس فزیولوژیک. سه علت مرگ1شکل 

در جریان تداوی باید برخی از نکات عمد ه مدنظر باشد، مثال  خون و مایعات داخل 

د می مناید. همچنان عملیات ـــوریدی سد هستند و تطبیق آنها هایپوترمی را تشدی
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یزی بیشرت شد ه و با باز کردن اجواف بدن در جریان جراحی جراحی معموال  سبب خونر

حرارت بیشرت ضایع می شود. عالو ه بر آن، بسیاری از مایعات کریستالوئید اسیدی 

است. بنابراین هر  pH ،6,7( که دارای normal salineهستند، بطور مثال نارمل سلین )

یا  متوقف شود و از خستگینوع تالش باید صورت بگیرد تا خونریزی به سعت تشخیص و 

( و یا  رجیحا  ت ) کولپس فزیولوژیک ناشی از اختالل تحرث، اسیدوز و هایپوترمی جلوگیری شود

 (.19 .: ص2) ،محدود گردد

  خونریزی به انواع مختلف ذیل تقسیم می شود:تصنیف خونریزی: 

I- ( خونریزی خارجی و داخلیExternal and Internal Hemorrhage :)

 (.19 .: ص2) ،( باشد مخفی ( یا داخلی ) آشکار زی ممکن است به شکل خارجی )خونری

(: External or Revealed Hemorrhageخونریزی خارجی یا آشکار ) -الف

که خون از جروح و تخریبات جلد و اجهز ه  (6) ،عبارت از خونریزی قابل دید و آشکار بود ه

رآمدن خون از یک زخم یا جرحه رشیانی به خارج عضویت جریان می مناید، بطور مثال ب

شدید  hematemesis(، خارج شدن خون با استفراغ  یا open arterial woundباز )

(، Epistaxis(، خون بینی )19ص.: 2)، (duodenal ulcerناشی از قرحه اثناعرش )

(، خونریزی از جهاز بولی یعنی موجودیت خون یا Haemoptysisخونریزی از شش ها )

 غیر ه.  ( وHaematuriaت سخ خون در ادرار )حجرا

ا رشیان، ورید ی خونریزی خارجی نظر به نوع اوعیه که مجروح شد ه یا آسیب دید ه )

 (. 2( )شکل 4) ،( به سه نوع تقسیم می شود شعریه

در این صورت خون از یک رشیان  (:Arterial Haemorrhageخونریزی رشیانی ) -1

(. خون به شکل فورانی و نبضانی خارج گردید ه و در 5) ،ودبازشد ه یا مجروح خارج می ش

و مسمومیت نباشد رنگ سخ روشن را دارا (asphyxia) صورتیکه مریض مصاب اسفکسی 

( فوران منود ه و نظر به نبض فوران آن footمی باشد. خون بطور سیع از زخم تا چند فوت )

(. خونریزی رشیانی 5) ،نبض می باشدیعنی فوران خون همزمان با  (6) ،زیاد یا کم می شود

ترین نوع خونریزی است بخاطریکه یک مقدار زیاد خون در یک مدت زمان بسیار  شدید

( موجود است clotکوتا ه ضایع می شود. در خونریزی رشیانی کمرت احتامل ایجاد علقه )

 طبیعت
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منود ه  لقهد یا جریان نداشته باشد عــکه جریان آن آهسته باش بخاطریکه خون تنها زمانی

(. در این نوع خونریزی 4) ،می تواند. خونریزی رشیانی خطرناک است و باید کنرتول شود

( و در بعضی وقایع به نسبت موجودیت اوعیه proximal)نزف(، خون عادتا  از نهایت قریبه )

( خارج می گردد. در خونریزی های  قریبه و بعید ه ( از هر دو نهایت )collateralجانبی )

دار و هنگامیکه مقادیر زیاد مایعات به استثنای خون از طریق وریدی تطبیق گردد خون دوام

 (.6) ،منظر ه آبدار را بخود گرفته می تواند

در این صورت خون از یک ورید  (:Venous Haemorrhageخونریزی وریدی ) -2

به سیا ه  (. در این نوع خونریزی خون رنگ سخ مایل5) ،باز شد ه یا مجروح خارج می گردد

(. رصف در 6()4) ،را دارا بود ه و به شکل یک نواخت و طور وافر جریان میداشته باشد

واقعاتی که فشار وریدی زیاد بود ه و یا اورد ه بزرگ به ترضیض مواجه شد ه باشد خون وریدی 

نیز به فوران خارج می گردد. خونریزی وریدی نسبت به خونریزی رشیانی به آسانی کنرتول 

واند. اکرث وریدها زمانیکه قطع می شوند کولپس می منایند. خونریزی از اورد ه شد ه می ت

عمیق می تواند مانند خونریزی رشیانی، کتلوی یا زیاد باشد که در این صورت کنرتول آن 

مثال  در  ؛(. خونریزی وریدی می تواند تحت فشار زیاد ایجاد شود4) ،مشکل می باشد

سبب متزق وریدهای مبتال به وریکوز بوجود آید. فشار  ( یا ازasphyxiaصورت اسفکسی )

( اگر به انداز ه کافی بلند باشد، می تواند سبب ضیاع portal vein pressureورید باب )

 esophagealسیع خون خصوصا  در واقعه فرط فشار باب همرا ه با وریس های مری )

varicesه عدم اشباع بیش از حد آن ( شود. ازدیاد و یا پیرشفت سیاهی رنگ خون در نتیج

 ا بندش طرق تنفسیــد خون، انحطاط تنفسی و یــتوسط آکسیجن هنگام ضیاع شدی

ود می آید. ضیاع خون در صورت باز شدن یک ورید بزرگ بطور مثال ورید وداجی ــبوج

(Jugular vein( یا ورید فخذی مشرتک )Common femoral vein سیع است. بخاطر )

( و خونریزی ورید  خون وریدی ونریزی رشیان ریوی رنگ سخ تاریک )باید داشت که خ

 (.6) ،( را دارا است خون آکسیجن دار ریوی رنگ سخ روشن )

در اینصورت خون از شعریه  (:Capillary haemorrhageخونریزی شعریوی ) -3

ا های آسیب دید ه یا مجروح خارج می شود. در این نوع خونریزی خون رنگ سخ روشن ر 

 خونریزی و انواع آن



 

44 
 

(، و اکرثا  از زخم 5) ،دارا بود ه یا دارای رنگ بین رنگ سخ روشن و سخ تاریک می باشد

 ،( می مناید و معمولرتین شکل خونریزی می باشدOozeیا شعریه ها )بطور سیع( تراوش )

(. این نوع خونریزی معموال  شدید نبود ه و به آسانی کنرتول شد ه می تواند. اغلبا  این 4()5)

(. در این وقایع 4) ،( علقه منود ه و متوقف می شودنریزی بطور خودبخودی )بنفسهوع خو ن

مقطع اوعیه خون دهند ه واضح نبود ه بلکه از متام سطح ترضیض یافته خونریزی بطور 

یکسان جریان می مناید. هرگا ه این نوع خونریزی برای چندین ساعت ادامه یابد ضیاع 

 (.6) ،(Hemophiliaواند مثال  در هیموفیلی )خون شکل وخیم را به خود گرفته می ت

 ج                         ب                             الف               

 انواع خونریزی خارجی. )الف( خونریزی رشیانی، )ب( خونریزی وریدی و : 2شکل 

 (.4) ،)ج( خونریزی شعریوی   

رشیان، ورید یا شعریه دارای رنگ های باید گفت که خون هر نوع اوعیه خون یعنی 

مختلف سخ می باشد. یک شخص بی تجربه ممکن است در شناسایی یا تشخیص رنگ 

های مختلف مشکل داشته باشد ولی هنوز هم می تواند نوع خونریزی را نظر به جریان 

 (.4) ،خون تشخیص مناید

(: Internal or Concealed Hemorrhageخونریزی داخلی یا مخفی ) -ب

خون در انساج، اعضا و یا در یکی از  (7) ،این خونریزی غیرقابل دید و مخفی بود ه

دهد که جلد قطع یا پار ه نشد ه  خونریزی داخلی زمانی رخ می ریزد. اجواف بدن می

 باشد و خون دید ه نشود. 
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این نوع خونریزی به مشکل تشخیص شد ه می تواند و ممکن است تهدید کنند ه حیات 

شخصی که خونریزی قرحات معد ه دارد یا یک کبد مجروح یا متمزق دارد و یا یک  باشد. یک

طحال متمزق دارد ممکن است یک مقدار قابل مالحظه خون را به داخل بطن بدون عالیم 

زی ب خونریخارجی خونریزی ضایع مناید. استخوان های شکسته همچنان می توانند از سب

استخوان فخذ شکسته به آسانی می تواند سبب خون شوند. یک  داخلی سبب ضیاع شدید

در حالت ترضیض  (4) ،( خون شود1quarts= 0.9468 L)شرت از یک کوارت ضیاع یک یا بی

(trauma خونریزی ممکن است در داخل صدر، بطن، حوصله، خلف پریتوان یا در اطراف ،)

(limbs مخفی شود )هیموتوراکس ) و نظر به اجواف مختلفه به نامهایHemothorax  یا

یا موجودیت  Hemoperitonium موجودیت خون در داخل جوف صدر(، هیموپریتوان )

ا موجودیت خون در جوف ــی Hemopericard(، هیموپریکارد ) وف پریتوانـخون در ج

اد ـــیا موجودیت خون در جوف مفصل( و غیر ه ی Hemoarthroseکارد(، هیمو آرتروز )ـپری

است با آسیب وعایی یا کسور عظام طویله همرا ه باشد. مثال (. ترضیض ممکن 6می شود )

ترضیضی( مخفی عبارت از خونریزی مخفی معدی معایی  ترومایی )غیر های از خونریزی غیر

( می باشند. خونریزی مخفی در داخل ruptured aortic aneurysmیا متزق انوریزم ابحر )

و  ( خصوصا  در حاالت ترضیض د )جوف عضویت یا بدن محدود شد ه و باید مورد شک باش

(. خونریزی داخلی در وقایع چون متزق طحال  19 .: ص2 ) ،بطور فعال بررسی و کنرتول شود

یا کبد، کرس فخذ، متزق حمل خارج رحمی و خونریزی های دماغی مخفی می باشد. 

یا استفراغ خون یا خون  Hematemesisخونریزی مخفی می تواند به شکل هیامتیمیزس )

یا دفع مواد غایطه قیرمانند تیر ه رنگ ناشی از موجودیت  Melaenaقی کردن( و یا میالنا )

( خوند ه، Peptic ulcer) یک قرحه پپتیک خونی که بوسیله عصار ه معایی تغییر یافته است( از

( از متزق کلیه و از طریق مهبل در خونریزی های رحمی hematuriaبه قسم هیامتوری )

 (.6) ،حاملگی آشکار گردد تصادفی در هنگام

II- )خونریزی ابتدایی، عکس العملی و ثانوی )بیلی لف 

عبارت از خونریزی است که در اثنای  (:Primary Haemorrhageخونریزی ابتدایی ) -1

 بوجود آمدن جرحه و یا در هنگام عملیات جراحی به وقوع می پیوندد.

عبارت از خونریزی مؤخر (: Reactionary Haemorrhageخونریزی عکس العملی ) -2

( بعد از خونریزی ابتدایی اساسا  در نتیجه لغزیدن  ساعت 6 - 4اکرثا   ساعت ) 24است که در ظرف 

بیجا شدن علقه بوسیله احیاء مجدد، و از بین رفنت تشنج وعایی  ،(یا خطا خوردن لیگاتور )خیاطه
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و توسع وعایی )خصوصا  در نتیجه ( یا نارمل شدن فشارخون Reactionary vasospasmعکسوی )

(. فکتور های تشدید کنند ه این نوع 6)( 19 .: ص2) ،برآمدن مریض از حالت شاک( به وجود می آید

 خونریزی عبارتند از: 

 افزایش فشار خون و دوبار ه مملو شدن اورد ه در نتیجه برآمدن مریض از حالت شاک. -الف

ونریزی بطور مثال خ ؛ یش فشار وریدی می گرددناراحتی، سفه و استفراغ که سبب افزا -ب

( thyroidectomyعکس العملی وریدی که در چند ساعت محدود بعد از تایروئیدکتومی )

 ایجاد می شود.

خونریزی وریدی چه ابتدایی باشد یا عکس العملی، می تواند حتی مهارت یک جراح با تجربه 

حات اشد. جرو رتول آوردن آن بیش از حد مشکل بو ماهر را ارزیابی کند، بناء  ممکن است تحت کن

( که اورد ه بزرگ را در ران یا کشاله ران در بر گرفته penetrating wounds) یا زخم های نافذ ه

شدیدا  کشند ه هستند، چون ممکن برآمدن خون به تعقیب برطرف کردن پانسامن کمک اولیه که 

یرد. چنین جروحات هرگز نباید بصورت بطور آشکارا خونریزی را کنرتول کرد ه است صورت بگ

 (. 6) ،سسی معالجه شوند. این جروحات به معاینه دقیق و بسنت در اطاق عملیات رضورت دارند

روز  14الی  7این نوع خونریزی معموال   (:Secondary Haemorrhageخونریزی ثانوی ) 4-

د می آید. یه بوجو رشیان یا اوع بعد از ترضیض، از سبب از بین رفنت یا تخریب یک قسمت از جدار

( یا فشار حاصله از pressure necrosisکنند ه آن عبارت از انتان، نکروز فشاری ) فکتورهای مساعد

" یا یک تیوب دریناژ، یک پارچه عظمی، لیگاتور )خیاطه( در ساحه مننت یا سطان drainدرن "

(Cancerمی باشند  )، ( 19 .: ص2) (همچنان این خونری6 .) زی به قسم اختالط در جراحی رشائین

(arterial surgery( و امپوتیشن ها )amputationsبه مالحظه می )  رسد. این نوع نزف به دنبال

یک خونریزی مخرب ه که به شکل رنگ سخ روشن در پانسامن مریض به مالحظه رسید ه بوجود می 

ــزی شدیــد و با یک خونریــآی ود تعقیب می گردد. استفراغ خون آل د و آنی که بعضا  کشند ه استـ

(hematemesis( مخرب ه ممکن است در واقعه قرحه پپتیک )peptic ulcer رخ بدهد و یک )

هد. د سیگنال خطر است که نادید ه گرفنت آن بی پروایی یا بی احتیاطی پرسونل طبی را نشان می

کتومی زمینه برای وقوع  وئید( و خصوصا  بعد از هیمور anorectalباید گفت که در آفات انورکتل )

 (. 6) ،خونریزی ثانوی مساعد است

III-  خونریزی جراحی و غیرجراحی(Surgical and non-surgical hemorrhage) 

آسیب یا ترضیض مستقیم ایجاد شد ه و قابل جلوگیری با  ۀخونریزی جراحی در نتیج

زی ـــاست. خونری angioembolisationر مانند ـای دیگـــا تخنیک هــــکنرتول جراحی ی
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( خون ناشی از Ooze( عبارت از تراوش )non-surgical hemorrhageجراحی )غیر

ل جراحی ــــسای و ۀنریزی بوسیلاین خو  ( می باشد؛coagulopathyتحرثی )اختالل 

 یتی های تحرثی( ولی مستلزم اصالح ابنارملpackingمتوقف منی شود )به استثنایی 

 (.19 .: ص2) ،می باشد

IV- :خونریزی را نظر به مقدار  تصنیف خونریزی نظر به مقدار خون ضایع شده

 IVدرجه  وIIIدرجه ، II، درجه Iخون ضایع شد ه به چهار درجه یعنی خونریزی درجه 

تصنیف می منایند و همچنان پاسخ کلینیکی و فزیولوژیک به خونریزی بر مبنای مقدار 

 700) 15شود. ضیاع حجم خون دورانی تا %حجم خون از دست رفته طبقه بندی می 

عالیم مشخصی ندارد، در حالیکه ضیاع حجم  کیلویی 70ملی لیرت برای مریض  750تا 

( خفیف، تنفس tachycardia) ا( موجب تکی کاردی لیرت 1.5 ) 30خون دورانی تا %

 مشخص ) او اضطراب می شود. تفریط فشار خون، تکی کاردی (tachypneaسیع )

ظاهر منی  confusion( و سگیجی یا  رضبان در هر دقیقه 120تا  110یش از نبض ب

 لیرت 2 حجم خون ) 40حجم خون ضایع شود؛ ضیاع % 30شوند مگر اینکه بیشرت از %

( تهدید جدی برای حیات مریض بود ه و مستلزم کنرتول خونریزی با عملیات جراحی 

 (. 1)جدول  ،می باشد

 (.120 .: ص1) ،نظر به مقدار خون ضایع شد ه : تصنیف خونریزی1جدول 

 

 درجه پارامرت

I II III IV 

ضیاع خون )به ملی 

 لیرت(

75>0 1500-750 2000-1500  >2000 

 40< 30-40 15-30 15> ضیاع خون )%(

 140<  120<  100<  100>  رضبان قلب فی دقیقه

 نارمل فشار خون

 

وضعیتی 

(Orthostatic) 

تفریط فشار 

 خون

تفریط فشار 

 خون شدید

اعراض سیستم عصبی 

 مرکزی

اضطراب  نارمل

(Anxious) 

گیجی یا گیج 

(Confused) 

کاهش شعور 

(Obtunded) 
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جوان و سامل که میکانیزم های جربانی یا معاوضوی قویرتی دارند در حالیکه با وجود 

ینیکی محیطی عالیم کلاوعیه ( hypoperfusionموجودیت کاهش ارواء یا هایپوپرفیوژن )

کمرتی دارند، از دست رفنت حجم بیشرتی از خون را تحمل می کنند. در این مریضان 

د در حد ــ( شدیcardiovascular collapseوع کولپس قلبی وعایی )ـفشار خون تا زمان وق

ماند. در مریضان مسن به دلیل اخذ ادویه جات مانند وارفارین  نزدیک به نورمال باقی می

(Warfarinیا ا )( سپرینAspirin خونریزی تشدید شد ه و یا به دلیل اخذ ادویه مثل بالک )

( پاسخ های جربانی یا معاوضوی به خونریزی بروز Beta blockersکنند ه های آخذ ه بیتا )

کاهش  (،atherosclerotic vascular diseaseمنی کنند. عالو ه بر این، مرض تصلب وعایی )

ر قلب د درت انقباضــناتوانی در افزایش رضبان قلب یا قر افزایش سن، ـفعالیت قلبی در اث

مل مسن را در تح و کاهش مجموعی نیروی فزیولوژیک توانایی مریضان پاسخ به خونریزی

 (.119 .: ص1) ،دهد خونریزی کاهش می

 نتیجه گیری

وی بود ه که در اثر تخریب ــخونریزی عبارت از خارج شدن خون از اوعیه دم -1

یا در اثر تشوش قابلیت نفوذیه جدار آن به وجود می آید. بصورت عمومی جدار اوعیه و 

( خونریزی 1خونریزی را به چهار نوع عمد ه تصنیف منود ه می توانیم که عبارتند از: )

( خونریزی جراحی 3( خونریزی ابتدایی، عکس العملی و ثانوی، )2خارجی و داخلی، )

 قدار خون ضایع شد ه.( تصنیف خونریزی نظر به م4و غیرجراحی، و )

تالش جهت احیاء مجدد مریضانی که خونریزی پیرشوند ه دارند ممکن است  -2

 ( ناشی از اختالل انعقادی، اسیدوز و هایپوترمی منجر به ناتوانی یا کولپس فزیولوژیک )

 و متعاقبا  مرگ شود.

 ود ه، در خونریزی وریدیـــدر خونریزی رشیانی خون دارای رنگ سخ روشن ب -3

خون دارای رنگ سخ مایل به سیا ه می باشد و در خونریزی شعریوی خون رنگ سخ 

 روشن را دارا بود ه یا دارای رنگ بین رنگ سخ روشن و سخ تاریک می باشد. 
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قابل دید و مخفی بود ه خون در انساج، اعضا و  خونریزی داخلی یا مخفی غیر -4

نریزی به مشکل تشخیص شد ه و ممکن ریزد. این نوع خو  یا در یکی از اجواف بدن می

 است تهدید کنند ه حیات باشد.

ا خطا خوردن لیگاتور ــدن یــه لغزیــخونریزی عکس العملی اساسا  در نتیج -5

)خیاطه(، بیجا شدن علقه بوسیله احیای مجدد، و از بین رفنت تشنج وعایی عکسوی 

(Reactionary vasospasmیا نارم )خصوصا  در  وعایی ) ل شدن فشارخون و توسعــ

 ( به وجود می آید. نتیجه برآمدن مریض از حالت شاک

فکتورهای مساعد کنند ه خونریزی ثانوی عبارت از انتان، نکروز فشاری  -6

(pressure necrosis" یا فشار حاصله از درن )drain یا یک تیوب دریناژ، یک پارچه "

( می باشند. همچنان این Cancerعظمی، لیگاتور )خیاطه( در ساحه مننت یا سطان )

( و امپوتیشن ها arterial surgeryی رشائین )ـــه قسم اختالط در جراحـــخونریزی ب

(amputationsبه مالحظه می ) .رسد 

 پیشنهادات 

خونریزی باید بطور سیع تشخیص و تداوی شود تا از ایجاد شاک جلوگیری گردد  -1

آن کاهش یابد و باالخر ه از عدم کفایه ارگان  و یا در صورت موجودیت شاک شدت و دوام

 های متعدد و مرگ جلوگیری شود.

جروحات نافذ ه هرگز نباید بصورت سسی معالجه شوند. این جروحات به معاینه  -2

 دقیق و بسنت در اطاق عملیات رضورت دارند. 

دن محدود شد ه و باید مورد شک ـــخونریزی مخفی در داخل جوف عضویت یا ب -3

 ( و بطور فعال بررسی و کنرتول شود. خصوصا  در حاالت ترضیض اشد )ب

مریضان مصاب شاک که خونریزی دارند باید بطور سیع به یک محل جهت کنرتول  -4

خونریزی انتقال داد ه شوند. در این صورت کنرتول خونریزی معموال  در اتاق عملیات صورت 

ستیزی و همچنان به نظارت کامل رضورت می گیرد. این مریضان به حامیت کامل جراحی و ان

 دارند و برای مراقبت آنها باید وسایل الزم مهیا باشد. 
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%20d/Hemorrhage.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبیعت

http://www.jacobbrown.com/RidgewoodHealthEd/FirstAid-RHS/TheBook/Chapter7.pdf
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http://www.dlsu.edu.ph/offices/sps/rotc/pdf/ms1/first-aid.pdf
http://www.medicine.uodiyala.edu.iq/uploads/lectures/surgery%203/Haemorrhage.pdf
http://www.medicine.uodiyala.edu.iq/uploads/lectures/surgery%203/Haemorrhage.pdf
http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/uploads/others/d.ali%20d/Hemorrhage.pdf
http://www.conursing.uobaghdad.edu.iq/uploads/others/d.ali%20d/Hemorrhage.pdf
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 معاون رسمحقق دوکتور محمد حسن ساعی
 

 بررسی پیامدهای آنجیوپالستی
 

   Evaluation of Coronary 

Angioplasty Consequences 
 

Research Fellow Dr. M. Hassan Sayee 

Abstract  
       Treatment of coronary heart disease patients 

changed dramatically with the development of surgical 
coronary artery revascularization techniques, especially 
with percutaneous coronary intervention (PCI) and intro-
duction of drug-eluting stents (DES). Fortunately nowadays 
it’s possible to perform percutaneous coronary intervention 
and drug-eluting stenting in health sector of our country. 
Thus, this descriptive research performed in Amiri Medical 
Complex (AMC) on 171 (119 male, 52 female) stents angio-
plasty patients. The goals of this study, finding of clinical 
restinosis signs such as Angina, Myocardial infarction (MI) 
and Death from 1st day up to one month and after one month 
up to one year of this procedure. There were 57% single 
vascular disease (SVD), 68% left main coronary disease 
(LMC), and 55% of patients had Hypertension. Relapse 
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Angina occurred, in 19% of DM, 44% 0f Hypertensive and 
in 38% of Dyslipidemic patients as a late complication of 
angioplasty stenting. Majority of patients were male and more 

than 60s years old. 

 خالصه

تداوی مریضان مصاب امراض رشائین اکلیلی با رشد دراماتیک تخنیک جراحی باز 

دد رشائین اکلیلی، مخصوصا  با مداخلۀ رشائین اکلیلی از طریق جلدی ــمنودن مج

[Percutaneous Coronary Intervention (PCI و معرفی شدن ستنت های شستشو ])

([ تغییر منود ه است. خوشبختانه اکنون drug-eluting stents (DESشد ه با ادویه ]

ا ـــدر سکتور صحی کشور م DESاجرای مداخالت رشائین اکلیلی و تطبیق ستنت های 

( در کامپلکس طبی Descriptiveنیز ممکن می باشد. از ایرنو، این تحقیق توصیفی )

زن( که  52مرد و  119مریض ) 171([ باالی Amiri Medical Complex (AMCامیری ]

 ستنت های آنجیوپالستی در نزد شان تطبیق گردید ه بود، اجرا گردید ه است. 

( Restinosisهدف این تحقیق عبارت از دریافت منودن عالیم کلینیکی عود تضییق )

( و مرگ، از روز اول الی یک ما ه بعد از تطبیق MI(، احتشای میوکارد )Anginaمانند خناق )

از اجرای این پروسیجر می باشد. در تحقیق مذکور، ستنت و از یک ما ه الی یک سال بعد 

مریضان دارای مرض اوعیه اساسی  68(، %SVDمریضان دارای مرض اوعیه واحد ) %57

مریضان دارای فرط فشار خون بودند. عود درد خناق صدری در  55( و %LMCاکلیلی چپ )

ریضان فرط فشار م 44مریضان شکر، در % 19مرحلۀ بعد از یک ما ه از تطبیق ستنت، در %

بوجود آمد ه بود. از نظر جنس، اکرثیت مریضان  Dyslipedemiaمریضان  38خون و در%

 ساله بودند.  60مذکر بود ه و بیشرت از 

 مقدمه

 ترین مرصف آکسیجن را نظر به متام اعضای بدن در فی واحد کتله نسجی قلب بلند

ملی   ml/min  (0.8 250حدودخود دارد. جریان خون اکلیلی در حالت اسرتاحت در 

دهنه قلبی را تشکیل میدهد.  5لیرت در فی دقیقه در فی گرام عضله قلب( است که %

اروای عضله قلب توسط رشائین اکلیلی صورت می گیرد. رسیدن خون به عضله قلب و 

 طبیعت
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میزان فعالیت آن تا حدی مشابه به وضعیت عرضه و تقاضا است؛ یعنی به هر انداز ه که قلب 

یشرت داشته باشد، به هامن انداز ه به خون بیشرت رضورت خواهد داشت. اسکیمی فعالیت ب

زمانی بوقوع می پیوندد که نیاز عضله قلبی به آکسیجن از تدارک آن بیشرت شود. ازاین رو، 

ازدیاد مرصف آکسیجن اساسا  با افزایش در جریان خون اکلیلی دید ه می شود که در هنگام 

ه افزایش یابد و رشائین اکلیلی باید بتوانند این رضورت افزایش را ورزش می تواند، پنج مرتب

مرفوع منایند که در غیر آن، عضله قلب با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. یک حمله قلبی 

زمانی واقع می گردد که اروای یک قسمت از عضله قلب به علت انسداد یکی از رشائین اکلیلی 

 . شدیدا  کاهش یافته یا متوقف گردد

در اکرث کشورهای جهان، امراض قلبی وعایی در حال تبدیل شدن به اصلی ترین عامل 

و اختالطات ناشی از آن دوامدار، پرهزینه و ناتوان کنند ه  می باشدمرگ و میر و ناتوانی برش 

است. تحقیقات طبی یک نقش با اهمیتی را در ارزیابی منتقدانه پروسیجرهای تشخیصی و 

 و جلوگیری از حاالت مرضی بازی می مناید. معالجوی درتداوی 

اجرای هر پروسیجر نظر به عوامل مختلف با نتایج مربوطه آن همرا ه می باشد و تحلیل دقیق 

و اختصاصی دریافت های قابل دسرتس، فواید و خطرات پروسیجرها و تداوی های مربوطه را 

در  مداخالت رشائین اکلیلی قلب بطور مستند ارایه می مناید. خوشبختانه اینک امروز امکانات

سکتور صحی کشور ما افغانستان تا اندازۀ مساعد گردید ه و به مشکالت اسکیمی قلب تا حدی 

 رسیدگی صورت می گیرد که پیامدهای مربوط به آن ایجاب بررسی را می مناید.  

 تحقیق اهمیت

های  اندیشی مداخالت میتود های آنجیوپالستی رشائین اکلیلی با ابتکارات و تاز ه

دوامدار تکامل یافته است و به طور گسرتد ه نزد مریضان رشائین اکلیلی استعامل می گردد که 

 بررسی پیامد های آن جهت انتخاب یک روش بهرت، دارای اهمیت زیاد می باشد. 

 تحقیق مربمیت

ن به ل نارسایی اکسیجـمداخالت آنجیوپالستی رشائین اکلیلی که جهت رفع عاج

ن ــبررسی ایهای مختلف داشته باشد که  د پیامدـتوان ی اجرا می گردد، میعضله قلب

 پیامدها یک امر مربم و رضوری می باشد.

 بررسی پیامد های آنجیو پالستی
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 تحقیق هدف

( Restinosisهدف این تحقیق عبارت از دریافت منودن عالیم کلینیکی عود تضییق )

ا ه بعد از ( و مرگ، از روز اول الی یک مMI(، احتشای میوکارد )Anginaمانند خناق )

 تطبیق ستنت و از یک ما ه الی یک سال بعد از اجرای این پروسیجر می باشد.

 سوال تحقیق

جر چه پروسیالی یک ما ه و یک سال بعد از اجرای  آنجیوپالستی رشائین اکلیلی،

 پیامد های ناگواری خواهد داشت؟

 تحقیق میتود

 171میری باالی در کامپلکس طبی ا Descriptiveاین تحقیق به میتود مطالعۀ 

مریض مصاب اسکیمی قلب که در نتیجه آنجیوگرافی، تشخیص امراض رشائین اکلیلی 

د ه بود، جرا گردیدر نزدشان وضع شد ه و سپس آنجیوپالستی رشائین اکلیلی نزد شان ا

 صورت گرفته است.

 (PTCA) آنجیوپالستی لومن رشائین اکلیلی از طریق جلد

( Aortic valveفقط باالتر از دسام ابهر ) ،Valsalva Sinusesدهنۀ دو رشیان اکلیلی از 

 Left anterior descendingمنشأ می گیرد. رشیان اکلیلی چپ به رشیان نازلۀ قدامی چپ )

artery و رشیان )Circumflex های وحشی و  گردد. رشیان اکلیلی چپ، جدار تقسیم می

ت، مناید. رشیان اکلیلی راس اروا میقدامی بطین چپ و دو ثلث قدامی حجاب بین البطینی را 

بطین راست، جدار خلفی بطین چپ و ثلث خلفی حجاب بین البطینی را اروا می مناید. 

ل عضلی ـــد. رشائین داخـــتقسیم می گردن Epicardialزرگ اکلیلی به رشائین ـرشائین ب

(Intramuscularبطور عمودی در عضله قلب نفوذ منود ه و ضفیر ه رشیانی تح )ت اندوکارد 

(Subendocardialرا تشکیل می ) (. تداوی مریضان اکلیلی قلب با رشد تخنیک 6(،)5) ،دهد

 آنجیوپالستی .(6) ،بصورت دراماتیک تغییر منود  .م1970در سال   Revascularizationجراحی

      Percutaneous transluminal coronary angioplasty]لومن رشائین اکلیلی از طریق جلد ]

 .م1977در سال ( Andreas Gruentzigبرای نخستین بار توسط اندرس گرنتزگ ) PTCAیا 

د. مفهوم اتساع اوعیه ـــی گردیـــمعرف Coronary bypass surgeryل ــعنوان یک بدیــه ب

 طبیعت
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Atherosclerotic توسط چارلس داتر م 1964در سال ق جلدی در آغاز ـــمحیطی از طری

(Charles Dotter )اوعیه محیطی توضیح گردید. تجارب ابتدایی باالی اوعیه اکلیلی،  در

-Singleمحدود به فیصدی کوچک از مریضانی بود که به مرض یک اوعیه واحد اکلیلی ])

Vessel coronary Disease )SVD(. پیرشفت تکنالوژی و استعامل وسیع 1) ،[ مصاب بودند

ریضان دارای آفات بسیار مغلق و امراض زد مـــآن و همچنان تجارب جراحان بزرگرت در ن

ها گردید و یکی از پیرشفت های  (، منجر به رشد سیع پروسیجرMultivesselکثیرالوعایی )

عبارت از  Stent .م بود1994( اکلیلی در سال Stentمعرفی ستنت ) بزرگ در این ساحه، 

    ون ی یک بالدر باال یک شبکه سیمی است )اکرثا  از فوالد بی زنگ ساخته شد ه( که 

                         ( Restenosisهوای آنجیوپالستی، مرتاکم می گردد. کاهش بیشرت واقعات عود تضیق )بدون 

ها دارای یک Stent م بوجود آمد. این 2003( در سال DES) drug-eluting stentsبا معرفی 

 (Antiproliferativeد تکرثی )فلزی می باشند که با عنارص ض Stentدر باالی   Polymerپوشش

آزاد  plaqueا  بداخل ـا ه مستقیمــج در طی چند مـا را به تدریــردید ه اند و ادویه هـباع گـاش

ال ـاستعم Stentرهای آنجیوپالستی، ـپروسیج 90ال حارض در بیشرت از %ـمی منایند. در ح

ت متحد ه امریکا نظر به می گردد. امروز مداخالت در رشائین اکلیلی از طریق جلد در ایاال 

پروسیجر ابتدایی  (.2) ،رشائین اکلیلی تقریبا  دو مرتبه بیشرت اجرا می گردد Bypassجراحی 

آن مشابه به کتیرتایزیشن تشخیصی قلبی اجرا می گردد. بطور بسیار معمول، محل دسرتسی 

ایی را رتر وعباشد که یک سایز بزرگ و ب ( می راست یا چپ رشیانی عبارت از رشیان فخذی )

( Radialبه رشیان کعربی )دسرتسی ( اما  ملی مرت 8 تا 6بصورت وصفی قطر  فراهم می کند )

به مانند یک بدیل دسرتسی به رشیان فخذی، در افراد بدون مرض وعایی محیطی برجسته، 

 رضورت اجرای ی کهــــ(. در مریضان3(، )2) ،زیت بیشرت داردــمخصوصا  در افراد چاق، م

Angioplasty گردد، بخاطر جلوگیری از اختالطات لخته شدن خون  نزدشان پیشبینی می

(Thrombotic ،در مدت زمان پروسیجر )Aspirin (325 mg و )Clopidogrel (300–600 mg )

 (Anticoagulationقبل از پروسیجر داد ه می شود. در مدت زمان پروسیجر، جلوگیری از لختگی )

)یک نهی کنند ه مستقیم  Bivalirudinیا  Unfractionated heparin ،Enoxaparinبا تطبیق 

Thrombin  است(، تأمین می گردد. در مریضان احتشای میوکارد باST-elevation سندروم ،

 و پالستیبررسی پیامد های آنجی
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حاد اکلیلی با خطر بلند، یا آنهایی که در رشیان اکلیلی شان دارای ترومبوز بزرگ باشند، 

 Glycoprotein IIb/IIIa (Abciximab ،Tirofiban همچنان شد ه می تواند که یک نهی کنند ه

تحت انستیزی موضعی و آرامش دهندۀ  PCI(. چونکه 4(،)2) ،( داد ه شودEptifibatideیا 

ی و ( و وقت شفایاب یک روز خفیف اجرا می گردد، از ایرنو تنها ایجاب بسرت شدن کوتا ه مدت )

 لیلی می مناید. اک Bypassمصارف کم شفاخانه را در مقایسه به جراحی 

 

     
 

. Stenting و Balloon angioplasty: دیاگرام شیامتیک میکانیزم ابتدایی 1شکل 

A یک کتیرت بالون آنجیوپالستی تحت رهنامیی فلوروسکوپی از باالی :Guidewire  بداخل

Stenosis  .قرار داد ه می شودB بالون در اوعیه متضیقه بصورت موقتی توسط هوا مملو :

 ر در طبقهــع می گردد که زیادتـــ: لومن ابتدا از سبب کشش اوعیه، متوسCی گردد. م

Neointima  .منتج به پار ه گی ها می شودD یک :Stent  بر روی یک بالون بدون باد شد ه

باالی ناحیه ماؤفه قرار گرفته و در باالی  Stentگی جایگزین می گردد. با هوا دادن بالون، 

 Stentوارد می کند. سپس هوای بالون تخلیه گردید ه و کشید ه می شود و جدار اوعیه فشار 

بصورت دایمی باقی می ماند که در مقابل جدار رشیان مانند یک خواز ه عمل می مناید و 

 (.1) ،پار ه گی ها را در باالی جدار چسپانید ه و از پس زدن اوعیه جلوگیری می مناید

واقعات کلینیکی عود تضییق  (،DESیه )ا تطبیق ستنت های شستشو شد ه با ادوــب

(Restenosis% در حدود ،)تقلیل یافته است، چنانکه آفات غیراختالطی عرضی عود تضییق  50

 .(2) ،رار داردـی قـ. ستنت های بیشرت تحت بررسفیصد مریضان واقع می گردد 12 -5در 

 طبیعت
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تجارب و ازدیاد  پیرشفت دوامدار درجهت تخنیکی مداخلۀ رشائین اکلیلی از طریق جلدی

پروسیجرها را بیشرت و اختالطات آنرا تقلیل داد ه است. عملیاتی، تاثیرات مطلوب ابتدایی 

توقعات امروزی برای میزان موفقیت کلی پروسیجر مداخلۀ رشائین اکلیلی از طریق جلدی، 

احتشای  1.5وفیات، کمرت از % 1ا میزان کمرت از %ــمی باشد که همرا ه ب 90حداقل %

. اختالطات مهم آن نادر است (3) ،می باشد Bypassجراحی عاجل  1-2کارد و میزان %میو 

فیصد می باشد، احتشای  0.3 -0.1اما در واقعات انتخابی، شامل یک میزان مرگ و میر 

موارد واقع می گردد. مریضان  0.1در کمرت از % Strokeو  3میوکارد بزرگ در کمرت از %

تحت یک پروسیجر عاجل یا فوری قرار بگیرند، مرض مزمن  >(، یاyears65که مسن اند )

( داشته باشند و یا در STEMI) ST-segment elevationکلیوی یا احتشای میوکارد با 

باشند، خطر قابل مالحظه بلندتر عود دارند. قطع منودن قبل از موقع تداوی  Shockحالت 

، با ازدیاد قابل مالحظه خطر Stentدوگانه ضد تحرثی، مخصوصا  در ما ه اول بعد از تطبیق 

یک اختالط بسیار معمول آنجیوپالستی  مرتبه( همرا ه می باشد. 9تا بیشرت از  3ترومبوز )از 

عبارت از تضیق راجعه یک رشیان متضیق اکلیلی می باشد که توسع داد ه شد ه باشد و 

drug-eluting stents  از طریق کاهش رشد بیش از حدNeointimal  ی در باالStent ،

شیوع تضیق راجعه را بیشرت می کاهد. اگر تضیق راجعه واقع نگردد، نتایج طوالنی مدت 

ما ه بعد از  9(.  تضیق راجعه کلینیکی با عود خناق یا سایر اعراض در ظرف 1) ،عالی است

پروسیجر تشخیص می گردد. بطور بسیار معمول، مریضان تضیق راجعه کلینیکی با وخیم 

فیصد( مراجعه مینامیند، اما مریضان می توانند با احتشای  70-60اق )تر شدن درد خن

( نیز مراجعه 5)% ST-elevation( یا احتشای میوکارد 10)% non-ST-elevationمیوکارد 

قبلی،  PCIمنایند. تضیق راجعه کلینیکی ایجاب تائید یک تضیق قابل مالحظه را در محل 

می مناید.  coronary artery bypass grafting (CABG)یا  PCIبا دوبار ه انجام دادن 

شیوع تضیق راجعه توسط آنجیوگرافی در مقایسه با تضییق راجعه کلینیکی، بطور قابل 

مالحظه بلندتر است، به دلیل اینکه بسیاری مریضان، تضیق راجعه خفیف دارند و منجر 

مرض شکر به عود اعراض منی شوند. فکتورهای خطر برای تضیق راجعه عبارت از 

(Diabetes امراض مزمن، اوعیه با قطر کوچک و در نتیجه ،)PCI  .نامساعد می باشد
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تکرث حجرات عضله میکانیزم تضییق راجعه مشابه به التیام جرحه است، که التهاب و مهاجرت و 

 ،( را می سازد و لومن را در ناحیه توسع، متضیق می سازدScarضخیم ) Neointimaملسا، یک 

، فرط فشار خون یا دود Hyperlipidemiaتورهای خطر معمول برای تصلب رشائین مانند (. فک2)

( Diabetes mellitusمنودن سگرت، خطر تضیق راجعه را بیشرت منی سازد، اگرچه مرض شکر )

مرتبه خطر امراض اکلیلی را دارند. مردان  4-2(. مریضان دیابت بیشرت از 1)، آنرا بیشرت میسازد

وط به هر گروپ سنی، سوابق نژادی و سطح فکتور خطر، نظر به مریضان گرو ه دیابتیک مرب

(Cohort غیردیابتیک، بیشرت از )(.3) ،مرتبه خطر مرگ مطلق ناشی از امراض اکلیلی را دارند 3 

  PCI استطبابات مداخالت رشائین اکلیلی از طریق جلد یا 

([ و American College of Cardiology (ACCرهنمود های کالج کاردیولوژی امریکا ]

([، استطبابات مداخالت رشائین American Heart Association (AHAانجمن قلب امریکا ]

 Unstable(، خناق ناثابت )Stable anginaخناق ثابت )اکلیلی از طریق جلد را در مریضان 

angina احتشای میوکارد بدون صعود قطعه ،)ST  و باST-elevation  ،بررسی منود ه و  بطور وسیع

(. بطور خالصه، دو 1) ،باید به این بحث جامع استطبابات مراجعه گردد PCIحین تصمیم گیری 

رشائین اکلیلی در مریضان خناق ( Revascularizationاستطباب اساسی برای باز منودن مجدد )

ی، اوی طبی مکفبهبود اعراض وابسته به خناق در مریضانیکه با وجود تد -1مزمن ثابت عبارتند از: 

بخاطر کاهش میزان وفیات در مریضانی که به مرض وخیم اکلیلی  -2عرضی باقی ماند ه اند و  

با تداوی طبی به تنهایی بدون در  Coronary artery bypass graftingمصاب باشند. اگر 

( Three-vesselمیزان وفیات را در مریضان وخیم سه اوعیه ) نظرداشت درجه اعراض مقایسه گردد،

همچنان عین درجه  PCIکاهش میدهد. اینکه آیا Left main Coronary Disease  (LMC)یا 

در مقابل تداوی طبی در  PCIمحافظت را خواهد داشت، معلوم نیست، چنانچه آزمایش های 

آزمایش های تصادفی  و CABGاجرا نگردید ه است، اما مقایسه  Three-vessel diseaseمریضان 

PCI میزان یکس( ان وفیات و میزان احتشا میوکاردMI را در طی )سال پیگیری نشان داد ه  10 - 5

تواند در نزد مریضان انتخابی  می PCI(. به هرحال، تجارب نشان میدهد که اجرای 2) ،است

Diabetic  باdisease Multivessel (. تقریبا  1) ،کمرت وخیم، دارای نتایج طوالنی مدت خوب باشد

 5کاندید نخواهند بود، درحالی که تنها % PCIیضان از سبب اناتومی نامساعد برای فیصد مر 25-30
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از سبب اناتومی اکلیلی به عملیات کاندید نخواهند  Coronary artery bypass graftingمریضان 

بود. دلیل اساسی مبنی بر غیرقابل عملیات بودن عبارتند از سن، ضعیفی، موجودیت امراض 

( یا اختالل وظیفوی بطین چپ. مالحظۀ COPDامراض وخیم انسدادی مزمن ریه ) مرتافقه؛ مانند

( عبارت از درجه Revascularizationدیگر در انتخاب یک سرتاتیژی باز منودن مجدد اوعیه )

Revascularization  می باشد. در مریضانMultivessel disease  اکرثا ،Bypass grafts تواند  می

از سبب موجودیت اناتومی  PCIضیق چشمگیر گذاشته شود، درحالیکه در اوعیه های با ت

نامساعد ممکن است بتواند تنها قسمتی از آفات را تداوی مناید. عالو ه بر آن تصمیم مبنی بر 

 Revascularizationوابسته به  Coronary artery bypass graftingدر مقابل  PCIاجرای 

رهای متعدد مشخص، رضورت به مالحظه انتخاب بهرت چنانکه فکتو  باشد. کامل در مریض می

Revascularization  برای یک مریض انفرادی باMultivessel disease  را دارد، بناء  این بهرت است

 ،وجود داشته باشد  Interventional cardiologistکه یک تصمیم مشرتک در بین جراح قلب و

طر کوتا ه مدت و طویل املدت بیشرت وفیات معروض (. مریضان مصاب سندروم حاد اکلیلی، با خ2)

به منظور تداوی طبی  PCIدهد که اجرای  باشند. آزمایش های کلینیکی تصادفی نشان می می

شدید در کاهش میزان وفیات و احتشای میوکارد مریضان که خطر بلند دارند، با حد بیشرت مفیدیت 

     (.1) ،شدید داشته باشند Multivessel diseaseعالی همرا ه است، مگر اینکه اینها 

 نتایج تحقیق

مریض مصاب اسکیمی قلب که  171هذا در کامپلکس طبی امیری باالی  تحقیق توصیفی

در نتیجه آنجیوگرافی، تشخیص امراض رشائین اکلیلی در نزدشان وضع شد ه و آنجیوپالستی 

ریضان این تحقیق دوسیه های مرشائین اکلیلی برای شان اجرا گردید ه بود، صورت گرفته است. در 

مربوطه مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته و به همکاری ادار ه کامپلکس طبی امیری با هریک 

از این مریضان از طریق تلیفون موبایل مصاحبه مستقیم صورت گرفت و در مورد عود اعراض مانند 

Angina( احتشای میوکارد ،MIو حالت حیاتی مریضان مذکور در )  طول یک ما ه اول و از ختم ما ه

مریض تحت بررسی،  171داشت گردید. از جمله  اول الی یک سال استجواب صورت گرفته و یاد

تن و در  23تن آن مؤنث بودند. تعداد مریضان اختالطی در جنس مذکر  52تن آن مذکر و  119

 ار گرفته است.رج و مورد بررسی قر تن بود، که نتایج آن در جداول زیرین د 9جنس مونث 
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ضی کلیلی نظر به تعداد اوعیه مر : تعیین تعداد و فیصدی واقعات امراض رشائین ا1جدول 

 را نشاند می دهد. نظر به نوع رشیان اکلیلی مرضی و

نوع مرض رشیان 

 اکلیلی نظر به تعداد

ت
عا

واق
د 

دا
تع

ت 
عا

واق
ی 

صد
فی

 

نوع مرض 

رشیان اکلیلی 

 نظر به تعداد

ن  
رشیا

ع 
نو

 

 م
ی

یل
کل

ا
ی

ض
ر

ت 
عا

واق
د 

دا
تع

ت 
عا

واق
ی 

صد
فی

 

SVD 99 %58 SVD LMC 117 %68 

DVD 52 %30 DVD RMC 18 %11 

TVD 20 %12 TVD Mix 36 %21 

 100% 171  مجموع 100% 171 مجموع

 

رسد که مریضان اسکیمی قلبی که کاندید آنجیوپالستی بود ه  مبالحظه می 1در جدول 

( داشتند که بیشرت رشیان  Single Vessel Diseaseاند، زیادتر مرض رشیان اکلیلی واحد )

 ( شان مصاب بود.Left Main Coronaryاکلیلی چپ )

 : تعیین تعداد و فیصدی واقعات امراض مرتافقه با امراض رشائین اکلیلی.2جدول 

 فیصدی واقعات تعداد واقعات امراض مرتافقه

 95 %52 (Diabetesمرض شکر )

 48 %26 (HTN) فرط فشار خون

Dyslipidimia 39 %21 

 2 %1 (CHF) عدم کفایه احتقانی قلب

 

رسد که از نظر موجودیت امراض مرتافقه با امراض رشائین  مشاهد ه میه ب 2در جدول 

( موجود HTN( موجود بود ه که به درجه دوم فرط فشار خون )DMاکلیلی، زیادتر مرض دیابت )

 می باشد. 

  طبیعت
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 تطبیق شد ه.  Stentقعات مرض نظر به نوع : تعیین تعداد و فیصدی وا3جدول  

 فیصدی واقعات تعداد واقعات Stentsنوع  

Xlimus 8 %5 

Resolute integrity 74 %43 

NC Sprinter 4 %2 

Xience – V 43 %25 

M’ Sure 4 %2 

Yukon choice 7 %4 

Biomine 6 %4 

Mix type 25 %15 

 100% 171 مجموع
 

 Resoluteنوع  ، Stentکه در مریضان آنجیوپالستی زیادتر شود دید ه می 3در جدول 

integrity درجه دوم  ه و بXience – V  .استعامل گردید ه است 

 تعداد و فیصدی اختالطات مقدم و مؤخر مریضان جنس مذکر و مونث را که  :4جدول 

 آنجیوپالستی نزدشان اجرا شد ه، از نظر سن نشان می دهد.
  

ل
سا

ه 
ن ب

ضا
ری

ن م
س

 

تالطات مقدم اخ

 درجنس مذکر

 ماه 1روز الی  1از 

 مؤخراختالطات 

 در جنس مذکر

 سال 1ماه الی  1از 

 اختالطات مقدم در

 جنس مونث

 ماه 1روز الی  1از 

در جنس  مؤخراختالطات 

 مونث

سال 1ماه الی  1از   
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اد 
عد
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اد 
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اد 
عد
ت

اد 
عد
ت

اد 
عد
ت

 

40 <             

41 – 60 1  1 14      4  1 

61 – 80 +    5 1 1    3  1 

 2  7    1 1 19 1  1 مجموع
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د از پروسیجر آنجیوپالستی رشیان ــرسد که در ما ه اول بع مبالحظه می 4در جدول 

قلبی و یک  Anginaساله، درد  40مریض جنس مذکر باالتر از  1د اکلیلی، تنها در نز 

واقعه فوتی واقع گردید ه است و در مدت زمان بعد از ما ه اول اجرای پروسیجر آنجیوپالستی 

قلبی واقع  Anginaساله، درد  60مریض باالتر از  5ساله و  40مریض مذکر باالتر از  14در نزد 

ما ه اول تطبیق آنجیوپالستی یک واقعه احتشای میوکارد گردید ه است. همچنان بعد از یک 

(MI و یک واقعه فوتی در جنس مذکر باالتر از )ساله بوقوع پیوسته است. همچنان در  60

مبالحظه میرسد که در ما ه اول بعد از پروسیجر آنجیوپالستی رشیان اکلیلی، هیچ  4جدول 

اقع نگردید ه است و در مرحله بعد مؤنث و  قلبی در مریضان جنس Anginaکدام واقعه درد 

 3ساله و  40مریض مؤنث باالتر از  4از ما ه اول اجرای پروسیجر آنجیوپالستی در نزد 

قلبی واقع گردید ه است. همچنان بعد از یک ما ه  Anginaساله، درد  60مریض باالتر از 

و واقعه سالگی  40از تطبیق آنجیوپالستی یک واقعه فوتی در جنس مؤنث در باالتر از 

 ساله بوقوع پیوسته است. 60تر از دومی فوتی در باال 

آنجیوپالستی شد ه را : تعداد و فیصدی اختالطات مقدم و مؤخر مریضان 5جدول 

 دهد. مرتافقه نشان می از نظر امراض
ره

ام
ش

 

 امراض  مرتافقه

 اختالطات مقدم

 ماه 1روز الی  1از 

 مؤخراختالطات 

 سال 1ماه الی  1از  

Angina MI Death Angina MI Death 

اد
عد
ت

اد 
عد
ت

اد 
عد
ت

اد 
عد
ت

 

% 

اد
عد
ت

 

% 

اد
عد
ت

 

% 

 1  1 1 19 18 1  1 مرض شکر 1

 6 3 2 1 44 21 1  1 فرط فشار خون 2

3 CHF    2 100     

4 Dyslipidemia   1 15 38     

  3  2  56 3  2 مجموع 5

 

ی در ظرف ما ه اول تطبیق قلب Anginaرسد که درد  مشاهد ه میه ب 5در جدول 

آنجیوپالستی در یک مریض دیابت و یک مریض فرط فشار خون واقع گردید ه است. 

 طبیعت
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همچنان دراین مدت زمان یک واقعه فوتی در نزد مریض دیابت و یک فوتی دیگر در نزد مریض 

د از ما ه اول تطبیق ــان بعـدر مدت زم Anginaفرط فشار خون واقع گردید ه است. وقوع 

مریض عدم کفایه   2(، 44مریض فرط فشار خون )%  21(، 19مریض دیابت )% 18ستی در وپال آنجی

واقع  Dyslipidemia( 38مریض)% 15(، و Congestive Heart Failure%( )100احتقانی قلب )

(، 1( در یک  مریض دیابت )%MIگردید ه است. همچنان در این مدت زمان، احتشای میوکارد )

  ( خون واقع گردید ه است.6فشار )%مریض فرط   3( و مرگ در 2شار خون )%و یک  مریض  فرط ف

نجیوپالستی شد ه را : تعداد و فیصدی اختالطات مقدم و مؤخر مریضان آ 6جدول 

 دهد. نشان می را اوعیه اکلیلی مصاب شد هاز نظر تعداد 
 

ره
ام

ش
 

 اوعیه تعداد

 مصاب شده 

 اکلیلی

 اختالطات مقدم

 ماه 1روز الی  1از 

  مؤخرختالطات ا

 سال 1ماه الی  1از 

Angina MI Death Angina MI Death 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

1 SVD 1  1 13   

2 DVD    9 1 3 

3 TVD    4   

 3 1 26 1  1 مجموع 4
 

رسد که در ظرف ما ه اول تطبیق آنجیوپالستی، در یک مریض  به مالحظه می 6در جدول 

وفات منود ه است. وقوع  SVDمرض خناق صدری واقع شد ه و یک مریض مصاب  SVD مصاب

Angina  واقعه  13در مدت زمان بعد از ما ه اول تطیبق آنجیوپالستی درSVD  و بدرجۀ دوم در

( بوقوع پیوسته است. همچنان در این مدت زمان احتشای DVDواقعه دو رشیان اکلیلی ) 9

 واقع گردید ه است. DVDواقعه  3و مرگ در  DVD( در یک واقعه MIمیوکارد )

 نتیجه گیری

 موجود بود. single vascular diseaseفیصد مریضان اسکیمی قلبی  57در  -1

 مصاب بود.left main coronary فیصد واقعات  68در  -2

 فیصد مریضان مصاب امراض رشائین اکلیلی، مصاب فرط فشار خون بودند.  55 -3
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سالگی و از نظر جنس  80 - 60کلیلی از نظر سن زیادتر در بین سن امراض رشاین ا -4

 مذکر واقع می گردد.  زیادتر در  جنس

سالگی و در جنس مذکر  60اختالطات عود بعد از آنجیوپالستی زیادتر در سن باالتر از  -5

 واقع می گردد.  

  پیشنهادات

 وع امراض اسکیمیک قلببه متام مردم عزیز پیشنهاد می گردد تا بخاطر کاهش شی -1

از رژیم های غذایی ناسامل، نداشنت فعالیت فزیکی و استعامل دخانیات و مخدرات جدا  

 خودداری منایند.

گردد که هر نوع درد  سال دارند توصیه می 40به متام افرادی که سن باالتر از  -2

 توران متخصصهای صدر و بطن را نادید ه نگرفته و در صورت وقوع آن هرچه زودتر به دوک

 مراجعه منایند.

گردد تا مراکز معیاری تشخیص و  به وزارت محرتم صحت عامه پیشنهاد می -3

تداوی همه جانبه امراض قلبی وعایی را ایجاد و دوکتوران را جهت آموزش عالی تخصصی 

  به کشورهای خارج اعزام منایند.
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 مؤثریت انواع فرش در اعامر ساختامن های کشور
 

The Effectiveness of Various Carpets in 

the Construction of Country Buildings 

Research Fellow En. M. Akbar Ihsan 

 

Abstract 
In this paper describes various kinds of floor construc-

tion and renovation also selected preference election floor 
is specifically delineated. Also, the effectiveness of hydra-
ulic, heating, and acoustical floors, as well as on the ground 
floor, is characterized by two types of floor analysis and 
comparative technical and economical flooring and the 
quality and economical condition of the floor. The conclu-
ding conclusions and presentations of the concluding 
remarks will appear to the adolescent on the floor. 

 خالصه 

در این مقاله انواع مختلف فرش های ساختامنی ترشیح شد ه و برتری های فرش ها نیز 

رطوبتی، حرارتی و صوتی در  ،داشنت مؤثریت های عایق ،مشخص گردید ه است. همچنان
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فرش ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و در اخیر دو نوع فرش تحلیل و مقایسۀ تخنیکی و 

ا کیفیت و اقتصادی در رشایط کشور مشخص شد ه است. در اقتصادی گردید ه و فرش ب

  خامته نتایج و پیشنهادهای سازند ه نظر به رشایط کشور در مورد فرش ها ارایه گردید ه است.

 مقدمه

 یــد که همه مزایایــرش های مختلف از مواد محلی را دارا می باشــافغانستان ف 

ی در نی توان به پیرشفت های بزرگ کنو ر دارد. همچنان مــتخنیکی و اقتصادی را در ب

آوری منود. اهدافی که به فرش سازی خوب برسیم، صنعت فرش سازی در جهان یاد 

ود ه و به انواع مختلف و ـــب گا ه خاص برخوردارـــمشکل است. فرش در ساختامن از جای

ت اه بازار عرضه می گردد. فرش ها به خاطر استفاد ه در تعمیر ـــکیفیت های متفاوت ب

 یک ساختامن را برجسته ساخته یيمی شود. فرش زیبا مسکونی و عام املنفعه ساخته

 و به عمر ساختامن می افزاید. 

 تحقیقاهمیت 

محفوظ ماندن در مقابل اوضاع نامناسب طبیعی از اولین نیاز انسان ها می باشد 

ته اشتا در مقابل حرارت، صوت، سدی و رشایط حفظالصحوی وغیر ه حوادث مصؤنیت د

باشد. لهذا رضورت زیاد به فرش های مختلف می گردد. فرش های مختلف دارای مزایای 

اله در ساحات مختلف قو نقایص کم دارد. به این منظور مخوب، بهرت و مناسب بود ه 

 می باشد. ساختامنی دارای اهمیت فراوان و مؤثر

 تحقیق مربمیت

ل در مقاب می دهد، عایق خوب از آنجایی که فرش زیر بنای ساختامن ها را تشکیل

و صدا می باشد. فرش در موارد مختلف باعث استحکام، زیبایی، مصؤنیت  گرمی، سدی

 و ازدیاد عمر ساختامن ها گردید ه که این موضوع مربمیت مقاله را بر مال می سازد.

 تحقیق هدف

و ه بر هدف از تحقیق این مقاله ارزیابی الزم پیرامون انواع فرش بود ه که باید عال 

زیبایی و دوام، از جهت مصؤنیت و ستندردهای ساختامنی هم قابل قبول باشد، بناء  

 موضوع یاد شد ه هدف تحقیق را تشکیل می دهد.

 ... مؤثریت انواع فرش در اعامر
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 سوال تحقیق

منای  ،به آسانی پاک شد ه، فرش سازی را چگونه صورت پذیرد تا  دوامدار بود ه 

 خوب داشته و عاری از رطوبت باشد؟

 میتود تحقیق

ه به موضوع مورد مطالعه، در این مقاله از میتود تحلیلی و مقایسوی استفاد ه با توج

 گردید ه است.

به معنای ایجاد سطح مناسب و قابل  فرش سازینواع فرش سازی ساختامن: 

دهای از ستندر  که عالو ه بر دوام و زیبایی، باید بود ه ساختامن استفاد ه برای ساکنین

صحی الزم نیز برخوردار باشد. برای تأمین فرش مورد نیاز در هر مکان، مواد مخصوص 

 آن باید انجام شود.

فرش سازی نقش مهم و مؤثری در ساختامن و خارج از آن ایفا می کند، زیرا نه تنها 

یاد ه در پفضاهای داخلی مانند آشپزخانه، دهلیز، اتاقها وغیر ه را در بر می گیرد، بلکه 

 روها، میدانهای ورزشی و جاهای دیگر نیز انجام می شود. 

 

 

 

 

 

 

 
 

اید به گونۀ انجام شود که توان تحمل وزن مصالح، اثاثیه، لوازم و ـفرش سازی ب

افرادی که در ساختامن حضور دارند را داشته باشد. مصالحی که برای این منظور مورد 

تا حد امکان جلوگیری منایند، عایق خوبی در   استفاد ه قرار می گیرند، باید از لغزش

برابر صدا و رطوبت بود ه و پاک کردن آنها نیز آسان باشد. مهمرتین فکتوری که در فرش 

  (297 ص.: 5) ،: یک نوع فرش1شکل

 طبیعت

http://www.sakhtemanchi.com/
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ز اهمیت است، مقاومت و پایداری آن در برابر نفوذ آب بود ه تا طبقات پایین را از رطوبت یسازی حا

آتش سوزی و حرارت نیز از استحکام الزم بر خوردار فرش ها باید در برابر  ،نگهدارد. عالو ه بر آن

 که در فرش سازی باید در نظر داشت، قرار ذیل اند: مواردی باشند.

فرش سازی که روی سقف طبقه زیرین انجام می شود، شامل  :فرش سازی بین طبقات

اید ب دو مرحلۀ زیرسازی و فرش ) سطحی که بر روی آن قدم گذاشته می شود( بود ه و بین طبقات

 از استحکام الزم برخوردار بود ه و به ارتفاع ثابت و مشخص انجام شود.

سنگ کلولۀ  25cmبه اندازۀ حدود  در این روشفرش سازی روی زمین نیمه خشک: 

صورت می گیرد. بعد از آن سطح را با  10cmدریایی فرش شد ه، سپس کانکریت ریزی به انداز ه 

                                                       آخر پوشش مورد نظر روی سطح آن قرار می گیرد.سمنت، پوشش داد ه و در و  مصالح ریگ 

با  کانکریت روی زمین خشک و فاقد رطوبت یک الیۀ فرش سازی روی زمین خشک:

     ریخت شد ه و بعد از ویربیشن، سطح آن صاف می گردد. این روش را  10cmضخامت حدود 

می توان به صورت کانکریتی استفاد ه منود و یا طبق سلیقه از پوشش های متنوع مانند: سنگ 

                                                ائیک شیفتۀ سمنتی و غیر ه کار گرفت. فرش، پارکیت، موز 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

اگر رطوبت زمین باال باشد و با چیدن سنگ ها نتواند از نفوذ فرش سازی روی زمین مرطوب: 

ی مناید، باید از عایق های قیر گونی استفاد ه شود. برای این کار بعد از قرار دادن سنگ رطوبت جلوگیر 

های مدور دریایی، جغل های خورد و کانکریت ریزی باید از قیرگونی استفاد ه صورت گیرد. در نهایت، 

 یک الیۀ مخلوط ریگ و سمنت بر روی سطح کشید ه شد ه و پوشش نهایی روی آن انداخته شود.

 (296 : ص.5) ،: فرش سازی روی زمین خشک2 شکل

 ... مؤثریت انواع فرش در اعامر

http://www.sakhtemanchi.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://pars-disa.ir/wp-content/uploads/2015/07/product_img_26132.jpg
http://pars-disa.ir/wp-content/uploads/2015/07/product_img_26132.jpg
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به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به ساختامن و باال بردن مقاومت  عایق اد ه ازاستف

 راربرای فرش سازی مورد استفاد ه قصورت می گیرد. انواع مصالح  گی  مصالح آن در برابر پوسید ه

ی ت، موزائیک، سامیک، کاشمی گیرند که شامل ریگ، سمنت، جغل، فوم کانکریت، پارکی

 .(292 ص. : (5، می باشند که در ذیل به ترشیح رایج ترین آن ها پرداخته شد ه است وغیر ه

ر ه عنوان فرش دــساختامنی است که ب ن مصالحــاز جمله پر استفاد ه تری موزائیک:

 ساختامن و خارج از آن به کار می رود. تراکم این پوشش از طریق لرزش و فشار پرسی حاصل

 ، مانند: پودروادــو در واقع نوعی از کانکریت مرتاکم است. در تولید موزائیک از م می شود

لح در ابعاد و طرح های ن مصاــریگ و سمنت استفاد ه می شود. ای ،سنگ، آب، سنگ دانه

 و به بازار عرضه می گردد. گون ساخته  شد هگونا

 

 

 

 

 

 

 
 

ل و خارج ــرش سازی داخــمصالحی هستند که در مناسازی و ف کاشی و رسامیک:

ساختامن به کار برد ه می شوند. نکتۀ که در استفاد ه از این مصالح باید رعایت شود این است 

  گی استفاد ه منود، هر گا ه پرس رضورت میک های بدون لب پرید هکه حتام  باید از کاشی یا سا

 شود، باید کنار ه های آن چرخ گردد.

سنگ هایی که برای فرش استفاد ه می شوند، باید بدون منفذ بود ه و از مقاومت سنگ: 

گی برخوردار باشند. سنگ از جمله مقاوم ترین مصالحی است که در  مناسب در برابرسائید ه

 ن سازی به صورت وافر کاربرد دارد.صنعت ساختام

       ل ساختامن استفاد ه ـرای فرش کف داخـــاز جنس چوب است که ب پارکیتپارکیت: 

 می شود. قطعات پارکیت به صورت آماد ه و در ابعاد و طرح های گوناگون در بازار موجود است.

 (.294:ص. 5) ،: فرش سازی روی زمین مرطوب3شکل

 طبیعت

http://www.sakhtemanchi.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://www.sakhtemanchi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7/
http://pars-disa.ir/wp-content/uploads/2015/07/55_01_Fixd.jpg
http://pars-disa.ir/wp-content/uploads/2015/07/55_01_Fixd.jpg
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    ت، رشاواد پالستیکی که در ساخت پارکیت به کار می رود، آن را در برابر نفوذ حـــم 

 (.345: ص.2( ،گی مقاوم می مناید گی و پوسید ه سائید ه

 مشکل بود ه و باید نقاط ذیل را در انتخاب نوع فرش در نظر گرفت: ا  انتخاب انواع فرش اکرث  

 الف: دوام زیاد داشته باشد

 ب: به آسانی پاک شود

 ج: تا حدود امکان بی صدا یا کم صدا باشد 

 د: منایش خوب داشته باشد 

 هـ: عاری از رطوبت باشد 

 و: مقاوم آتش باشد

 ز: حفظ و مراقبت آن، اقتصادی تر باشد

 اقتصادی باشد ح: ارزان و

اهمیت فرش ها در پایین آوردن قابلیت انتقال حرارت، صوت و ایجاد رشایط تخنیکی 

و حفظ الصحوی در محوطه ها یا ساختامن ها می باشد، گذشته از آن فرش ها باید مقاوم 

غیر ه باشند. فرش های تعمیرات صنعتی  ریبات از اثر رفت و آمد اشخاص، حرکت وسایط وتخ

ل بارها، تاثیرات مخرب القلی ها، تیزاب ها و دیگر مواد ـــباید دارای مقاومت الزم در مقاب

 کیمیاوی باشند.

د از: قرش تحت پوشش، قرش هموار ـرش ها عبارت انــاجزای اساسی ساختامنی ف 

 ایق حرارت و صوت، عایق رطوبت و قرش آماد ه.کنند ه، ع

متشکل از قرش سخت و مرتاکم است که باالی اجزای دوم یا منفذ  هموار کننده: قرش

 دار پوشش بین منازل،  یا برای ایجاد میالن معین پوشش می باشد.

ست که قابلیت انتقال مجموعی حرارت را از فرش ا عبارت از قرشی عایق حرارت: قرش

 .ی آوردپائین م

عبارت از  قرشی می باشد که مانع نفوذ آب یا مایع تولیدی در ق رطوبت: ـقرش عای 

 فرش  می گردد.

 عبارت از عنرص فرش است که تقسیم کنندۀ بار به اساس می باشد. قرش آماده: 

 ... مؤثریت انواع فرش در اعامر
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انواع مواد اساسی فرش چوبی عبارت اند از قطعۀ باریک تخته،  فرش سازی از چوب:

 اد فرش سازی به شکل اختتامیه یا آماد ه شد ه در فابریکه  یافت می شوند.پوشش و بالک. مو 

 81mmحیث قطعه های باریک،  مواد فرش به ساخت فرش از قطعه های باریک:

 اــرش به حیث تخته پوش هـــد. مواد فـــعرض داشته و دارای طول های مختلف می باش

ن ــف تولید می شوند. معمول تریمختلی ه ضخامت هاـــعرض داشته و ب mm   200- 81از

 مواد فرش معموال  توسط میخ و پیچ ها نصب می گردند.  .است 20mmضخامت 

ی فرش های پارکیتی میرس م ۀساخنت فرش از بالک به مثاب ساخنت فرش از بالک:

د ــشود و آنها متشکل از قطعه های باریک و جدا گانۀ چوب و یا واحد های بزرگ چوب ان

دازۀ بالک از ــد. انــــن ساخته و نصب می گردنـــــشه، قشنگ و مزیکه مطابق نق

170x170mm 750 وx750mm  19با ضخامت های ازmm - 8  می باشند آن ها به اشکال

 زبانه و ناو ه یا با کنار ه های مربع شکل میرس می شوند. 

مواد  مطالبه می دارند.در فرجام، کارهای ظریف خاص، هموار کاری و لشم کاری را 

چوبی که در فابریکه تکمیل شد ه در ساحه کار به ظریف کاری مجدد رضورت فرش سازی 

ندارد، مگر احتیاط در اثنای نصب کردن و بعد از آن باید در نظر گرفته شوند تا از تخریب 

کاشی های سفالی در جاهایی به کرثت  (. فرش کاشی سفالی:97: ص.3) ،نجات یابد

الصحه، مقاومت علیه زنگ، به سهولت پاک شدن و حفظ  استعامل می شوند که حفظ

مراقبت کم مطلوب باشند. ساحاتی که در آنجا معموال  سفال های سامیک برای دیوارها و 

تشناب ها، رخت شوی خانه ها، شاور ها، طعام خانه ها، البراتوار  ،فرش ها استعامل می شوند

 غیر ه را در بر می گیرند. و داری اسبابحوض های آب بازی و اطاق های نگه ها،

سفال ها به رنگ، منا ها و دیزاین های مختلف یافت می شوند. سفال ها به مقصد  

تزئین و قشنگی در داخل و خارج تعمیرات وسیعا  استعامل می شوند. سفال معموال  از روی 

دیوارها یا فرش ها صنف بندی  گی داخلی یا خارجی و موقعیت سطح در معرض پوسید ه

 .گردند، ولی اکرث سفال ها می توانند در متام جا ها استعامل شوند می

کاشی سنگ معدنی از سنگ و گل های مقاوم آتش ساخته  فرش کاشی سنگ معدنی:

کاشی سنگ معدنی شیشه منا بود ه و مقاوم  .می شود این نوع سفال به سهولت پاک می شود

 طبیعت
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د. کاشی سنگ معدنی روی بسرت ضخیم تیزاب می باشد، رضورت به مواد خاص پاک کنند ه ندار 

 مصالح سمنتی چید ه می شود تا به سهولت لیول کاری و میالن معین به فرش آن داد ه شد ه بتواند.

تراسو متشکل از مادۀ چسپانند ه چپس کاری یا پر کنند ه  (:Terrazzoسو )افرش تر 

. جغله مرمر و شوند و با پگمنت های رنگه مانند پولیسرت و چپس تزئینی میبود ه  های تزئینی 

 سنگ گرانیت معمول ترین مواد تشکیل دهند ه این فرش را تشکیل می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، رطوبت اضافی دارند که در آن پاشید ه شد ه و گل ماله می کاریسطح فوقانی چپس 

زیر می گردد. بعدا  وار می شود، آب اضافی به سطح ساشوند. پس از آن همرای چوبگز هم

روز مرطوب و آب دهی  7 - 3مرای گل ماله لیول کاری می شوند. سمنت باید برای سطح ه

مرتبۀ شود. یک مرتبه که قسام  آب دهی شد ه، سطح آن توسط آب پوشید ه می شود و دو 

 تراسو

   1.6cm ضخیم تریا    

 تقسیم پارچه

االی تخته کانکریتیب  

 3.75cmیا ضخیم تر 

1.6cm  تر ضخیمیا    

1.6cm  تر    ضخیمیا 

 کانکریت تقویه

  تخته

اختتامیه، لشم از 

 تخته کانکریتی

 تراسو

 تخته
 

عنرص اتصال 

 (114.: ص2)  ،تراسوی مقید :4شکل
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توسط ماشین شالیف پالش کاری می شود، پس از آن سطح س تا س همرای آب شستشو 

 می شود. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

بواسطه دوغ آب زدن پر و بعدا  آب  ا  پاک کاری شد ه، منفذ ها بعدک شدن سطح بعد خش

دهی می شوند. مراحل نهایی اختتامیه سائیدن پوش دوغ آب پاک کردن فرش همرای یک مایع 

                                         (. 217: ص.1(، )16: ص.4) ،کنندۀ ترکیبی را در بر می گیرند پاک کنند ه و تطبیق یک پر

 : مقایسۀ تخنیکی دو نوع فرش مروجه کشور، یعنی فرش تراسو و چپس کاری1جدول 

 فرش تراسو فرش چپس شامره

 .فرش تراسو در فابریکه تهیه می گردد .در ساحه کار تهیه و انداخته می شود 1

 .از فابریکه انتقال و در ساحه کار می گردد .چپس یک ریخت انداخته می شود 2

 .فرش تراسو نسبت به چپس مقاومت کمرت دارد .ومت باال برخوردار می باشدچپس از مقا 3

 .جذب و نفوذ آب در تراسو زیاد تر می باشد جذب و نفوذ آب در فرش چپس کم است. 4

 .زیبایی و منایی فرش تراسو نسبتا  خوب دارد .فرش چپس زیبایی و منای خوب دارد 5

 رنگ و دیزاین از قبل تعیین شد ه می باشد.  رنگ و دیزاین دراختیار مامی باشد. 6

 .فرش تراسو قیمت متام می شود .فرش چپس به قیمت ارزان متام می شود  7

 .تهیه و انتقال و ضایعات تراسو بیشرت است  .تهیه و انتقال مواد چپس ارزان متام می شود 8

 عمر مفید ه فرش تراسو کمرت است. عمر مفید ه فرش چپس زیاد است. 9

 تهیه و نصب فرش تراسو زمان گیر است. فرش چپس زمان گیر منی باشد. 10
 

 (296: ص.5) ،: فرش نوع چپس کاری5شکل
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قرار جدول فوق، از مقایسۀ تخنیکی دو نوع فرش فوق دید ه می شود که برتری های 

تخنیکی فرش چپس کاری در هر جهت بیشرت بود ه، لهذا در نتیجه توصیه می گردد تا 

  از فرش های چپس کاری استفادۀ بیشرت صورت گیرد.

 نتیجه گیری

ساخت فرش از قطعه های باریک که به انداز ه های مختلف تولید می شود و  -1 

 میخ های پنهان شوند ه دارند، هموار کاری و لشم کاری می شود اقتصادی تر می باشد.

فرش از جمله اجزای مهم و عمد ه بود ه و ایجاب دقت در استعامل  در اعامر ساختامنها، -2

 آن صورت گیرد. 

سفا لهای که  در داش ها تا  نقطۀ  نواع مختلف داشته که نظر به موادفرش ها ا -3

اعظمی حرارت داد ه شد ه و آب آن کامال  جذب شود، از مقاومت خوب در مقابل سدی و 

 رطوبت برخوردار می باشد. 

فرش های وارداتی فرش های معمول در کشور ما بیشرت از مواد محلی بود ه، اما  -4

          برد وسیع پیدا منود ه است.کار  ردر این اواخ

 طبقات فرش متفاوت بود ه و در هر طبقه باید از مواد خاص و الزم مربوطه استفاد ه -5

 بعمل آید.  

 چپس منای خوب داشته و جذب آب آن کم است، لهذا استفاد ه از آن بهرت است.   -6

 پیشنهادها

آن این ست که مقاوم  مفید و قشنگ بود ه و نقص عمد ه های مختلفکاشی  1-

سدی منی باشند. لهذا در فابریکه باید تا آن نقطه که جذب آب آن کامال  کم گردد، 

 حرارت داد ه شود.

از سنک های مصنوعی و سنگ های طبیعی کشور که نهایت مستحکم و  -2

دارای رنگ های مختلف بود ه، باید در فرش های ساختامن ها استفاد ه اعظمی 

 صورت گیرد.

جاد فابریکات کاشی و سامیک در کشور یک امر رضوری بود ه تا با تولید ای -3

 آنها از مواد محلی، اقتصاد ملی تقویه گردد. 

 ... مؤثریت انواع فرش در اعامر
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چپس کاری در تعمیرات از جمله فرش های خیلی خوب بود ه،  در ترویج آن باید  -4

 سعی به عمل آید. 

رب القلی ها، فرش ساختامن های صنعتی از مواد مقاوم در مقابل تأثیرات مخ -5

 تیزاب ها و دیگر مواد کیمیاوی، ساخته شود.        

در ساختامن ها از فرش هایی استفاد ه گردد که به آسانی پاک شود، زیبا و  -6

 اقتصادی بود ه و دوام بیشرت داشته باشد.

مقایسۀ تخنیکی فرش چپس کاری با داشنت برتری های الزم و مناسب کاربرد بیشرت  از -7

 . ددتوصیه گر 

 مآخذ

ایران، چاپ  -آواز ه، تهران انتشارات:کتاب جامع ساختامن،  خزائی، هوشیار، -1

 .ھ. ش 1382سال  سوم،

  مستقبل، :انتشارات مواد ساختامنی، جلد اول و دوم، رهنامی .رشیفی، محمد دین -2

 .ھ. ش 1393سال  افغانستان، چاپ اول -کوته سنگی، کابل 

 عارص،فرهنگ م انتشارات:اسبات تاسیسات ساختامن، ، محطباطبائی، سید مجتبی -3

 .ھ. ش 1382سال ایران، چاپ دوم،  -تهران 

، عنارص فلزی،  امین، غالم محمد، و، ل، تراسنگه، رضا خان، نجم، ف، احمد لقا، -4

 .ھ. ش 1366، سال  افغانستان، چاپ  اول -پولی تخنیک کابل انتشارات:

5 - Agro, R, Elements of Civil Engineering. 1st ed., 
Publications: New Delhi Khama India. 1984. 
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 صوفی زاده محقق لیپامعاون رس 

 تبحر وی در ریاضیات و هندسه ابوریحان بیرونی و
 

Abu Reyhan Al- Biruni and Its Conve-

rsance in Mathematics and Geometry 
 

Research Fellow Lipa Sofizada  

Abstract 
 

In this article, the introduction of Abu Reyhan Al-Biruni 

Space, his work in mathematics, describes the calculation 

of the radius of the planet and the measurement of its 

environment, and is described. Also, the methodology of 

Abu Reyhan has been cited and written in his earlier 

works, in which he published his functions in mathematics. 

 خالصه

 اسبۀمحکرد های او در ریاضیات معرفی ابوریحان بیرونی، کار  در این مقاله 

است. همچنان، روش کار زمین و انداز ه گیری محیط آن  توضیح داد ه شد ه  ۀشعاع کر 

به چاپ رسید ه در ریاضی های وی  کتبی قدیمه که در آن از کارکرد ثار واابوریحان، 

 به نقل و بررسی گرفته شد ه است.
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 قدمهم

ت خود محاسبات علمی و یم، عدۀ با نبوغ و خالقـقدیهای میان ریاضیدان در  

منحرص به فرد را انجام داد ه اند که امروز هم ارزش کارشان از اهمیت  ملی قابل توجهع

بیرونی سوم ذی الحجه سال البوریحان از جملۀ این دانشمندان، ابرخوردار است.  خاصی

. نخستین بخش دـدنیا آمه وارزم بــبیرون شهر خ در میالدی( 973قمری )هجری  362

 وم گوناگون به خصوصـه مطالعه و تحصیل علــجا بگانی را در آن جا گذرانید، هامن زند ه

 ریاضیات پرداخت. ابو نرص منصور معلم ریاضی او بود. 

  تحقیق اهمیت

کتب به را عالقه مندان  معلومات در مورد دانشمندان ریاضی توجه خواند ه گان و

(  جدید ) و مقایسۀ آن اهمیت و رضورت ریاضیات مدرن قدیمه جلب منود ه، با مطالعه

 خوبرت ملتفت می شویم.

 تحقیق مربمیت

دان رای عالقه منــرضورت بررسی و ارزیابی کارکردها و آثار ابوریحان البیرونی ب

 ریاضی و ریاضیدانان مربم پنداشته می شود.

 تحقیق هدف

شناسایی با ریاضیدان بزرگ کشور برای خواند ه گان ریاضی  یق،هدف از این تحق 

 و دریافت معلومات علمی وعملی از کارکرد های ابوریحان می باشد.

 سوال تحقیق

ابوريحان اولني كسی است كه از طرز حساب و عدد نويسی هندی اطالع دقيق آیا 

 به دست آورد و نتيجۀ آن را به معارف اسالمی منتقل كرد؟

 تحقیق میتود

 انجام شد ه است. توصیفی - این مقاله به روش تحلیلی

ه، در مشاهد ه و تجرب از میتودبیرونی با استفاد ه  تحقیق البیرونی در ریاضیات: ۀشیو 

بسیاری از موارد متوسل به انداز ه گیری نیز شد ه و به اهمیت اعداد و هندسه کامال  واقف و آگا ه بود. 

 طبیعت
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در  مسعودی در قانون یری را در بسیاری از موارد به کار برد ه است. مثال ابوریحان علم ریاضی و انداز ه گ

همچنان در علوم دیگر از قبیل فزیک و جغرافیه ابتکار خاصی در به کار بردن  علم نجوم و

ار " شناخته می شود. شیو ه کساحهکه مؤسس علم "املریاضیات نشان داد ه و قابل تذکر است 

بیرونی درعلوم طبیعی و مهارت او در میتود مشاهد ه، تجزیه و تحلیل را آشکار می سازد. بسیاری 

مین ه مورد ستایش قرار داد ه اند، زیرا از محققان جدید اروپایی فعالیت های علمی بیرونی را

یعی اروپا متداول شد ه است. باید به یاد داشت روش است که بعد از قرن هفدهم در علوم طب

که ابوریحان روش مشاهد ه و تجربه را تنها را ه کسب علم ندانسته و انداز ه گیری را در آن قسمتی 

 .است از علوم طبیعی به کار برد ه

که بیشرت در کرد "قانون مسعودی" نوشته هجری قمری کتاب  421ابوریحان بیرونی در سال 

های  جنبه های گوناگون کار ما در این جا بحث بیشرت در بار ه. استار ه شناسی ثات و ستمثل ۀبار 

های که در زمینۀ ریاضیات انجام داد ه،  ار ه بیرونی و  کارــعلمی و عملی بیرونی می گذریم و در ب

 صحبت می کنیم.

بر می خورد که جنبۀ ریاضی داشته، آن  سئلهن بحث های تاریخی، هر جا به مبیرونی ضم

ط به لۀ بر خورد که مربو ئمله وقتی در"آثار الباقیه" به مسا دقت و استدالل حل می کرد. از جرا ب

ل یک او  با جمله ع جمالت یک تصاعد هندسی )( شطرنج بود و به محاسبه مجمو  تخته صفحه )

  :را با دقت استدالل ریاضی حل کرد ( برخورد کرد، آن 64نسبت مشرتک دو و تعداد جمالت 

12...2221 6432  

615/551/709/073/744/446/18 
ابو ریحان ابتدا ثابت کرد،  توان دوم هر جملۀ از این تصاعد مساوی است با جملۀ که 

، رفع کنیماست به توان دو  16فاصلۀ آن تا جملۀ  اول است. به طور مثال، اگر عدد پنجم را که 

انه نهم از خانۀ پنجم مساوی به دست می آید که عدد خانه نهم است. در ضمن، فاصلۀ خ 256

ابو ریحان سپس ثابت منود، اگر یک واحد از عدد خانه فاصلۀ خانۀ پنجم از خانۀ اول. است با 

ها کم شود، مجموع عددهای خانه های قبل به دست می آید. به طور مثال، اگر از خانۀ پنجم 

 جموع جمالت ازبه دست می آید که مساوی است با م 15است، یک واحد کم کنیم،  16که 

158421خانۀ اول تا چهارم.   با توجه به این مطلب، ابوریحان نتیجه گرفت که

 ابو ریحان بیرونی و تبحر وی در ...

http://www.tahoor.com/fa/Article/View/111573


 

80 
 

264 خانۀ شصت و چهارم مساوی است به: مجموع جمالت از خانۀ اول تا − عدد  16اگر  1

 256دوم به دست می آید که عدد خانۀ نهم است. توان  256نجم را به توان دوم برسانیم، خانۀ پ

به  296/967/294/4( اگر این عدد را به توان دوم باال بربیم، 65536عدد خانۀ هفدهم است )

دست می آید که عدد خانۀ سی وسوم است. اگر این عدد را به توان دو برسانیم، عدد خانۀ 

شصت وپنجم به دست می آید، با کم کردن یک واحد از آن مجموع جمالت تا خانه شصت و 

 دست آورد ه شد ه بود.چهارم به 

نوشته های ابوریحان مربوط ریاضیات است. مثال  در کتاب "فی  بیشرت رساله ها و

مل ( دانست و تناسب ها و ع بی پایان الراشیکات الهند" می نویسد: )اعداد را باید بی نهایت )

   .ها هم باید بی پایان باشد(

ه در آن قضیه های از هندسه را طرح "استخراج االوتار" یکی از کتاب های ابوریحان است ک

و آن را گا ه به کمک الجرب و گا ه با استدالل هندسی حل کرد ه است. نام کامل این کتاب 

"استخراج االوتارفی الدایر ه" می باشد که با تألیف دیگری از بیرونی به نام "جمع الطرق السایر ه 

 است، در اصل بیرونی برای محاسبه فی معرفه االوتار الدایر ه" در بار ه محاسبه وتر های دایر ه

اند  عبارتمنحنی ساین آورد ه است. کتاب های که در آن  ابوریحان به مثلثات متاس گرفته، 

فصل سوم قانون مسعودی" و "ابی ریحان الی ابی سعید"در کتاب "مقالید  از"مقالید علم الهیته"

ان آن ها مطرح کرد ه و کتاب را به زبعلم الهیته" مثلثات به خصوص مثلثات کروی را جدا از کاربرد 

ان می این کتاب نش فرزند رستم، فرزند  رشوین، مؤلف کتاب "مرزبان نامه" تقدیم کرد ه است.

دهد که خواجه نصیر توسی با نوشنت "کشف القناع" تدوین کنند ه مثلثات رشته خاصی از 

ی دانست. را باید ابوریحان بیرونریاضیات محاسبۀ از ابوریحان تقلید کرد ه و به وجود آورندۀ مثلثات 

صفحه می باشد، ابوریحان در بارۀ مثلث کروی بحث کرد ه  50این کتاب اگر چه کوچک است و 

 و سپس محاسبۀ منحنی آسامنی را به عنوان کاربرد مطرح کرد ه است.

کتاب مقالید، از دیدگا ه تاریخ ریاضی اهمیت زیادی دارد. بیرونی در این کتاب از همه کسانی 

الیوس" در بارۀ مثلث کروی کار کرد ه و جنبه های از آن را  ز او یا در زمان او روی "قضیه منکه قبل ا

نرش نشد ه بود، همه  "مقالید" به صورت مثلثاتی در آورد ه است، بحث می کند. تا زمانی که  کتاب

رشتۀ مستقل  نبه ستار ه شناسی به عنوا برای اولین بار مثلثات بدون توجهفکر می کردند که توسی 
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از دانش ریاضی مورد بحث قرار داد ه است، ولی با کشف کتاب مقالید ابوریحان بیرونی، 

 حق به حق دار رسید.

( نوشت که بخش سوم آن در بارۀ مثلثات 421 - 427 بیرونی کتاب را در سال های )

اب این کت است در این جا بیرونی همه چیز را می آورد، مگر بخش اختصار را نگا ه می دارد.

بخش است و به خصوص بخش های ششم و هفتم همه موضوعاتی را که ابوریحان  9دارای 

بیرونی در بارۀ مثلثات از جمله آنچه در کتاب های دیگر خود آورد ه، خالصه کرد ه است. 

 جلد آن مربوط به ستار ه 90کتاب بود که بیش از جلد 195ابوریحان بیرونی مؤلف حدود 

  شناسی می باشد. یاضیات زمینشناسی، ریاضی و ر

ابوریحان با روش جدیدی، محیط و شعاع کرۀ زمین را انداز ه گرفت که در کتاب    

و با روش جدیدی رشوع به محاسبۀ شعاع زمین  قانون مسعودی" رشح آن نوشته شد ه،"

کرد. این دانشمند، در کتاب خود "قانون مسعودی" روش خویش را برای محاسبۀ شعاع 

ن و سپس انداز ه گیری محیط آن توضیح داد ه است. او با روش علمی و انجنیری، کرۀ زمی

 چگونگی محاسبۀ شعاع زمین را با کمک تعیین ارتفاع یک کو ه بیان کرد.

که یک دشت صاف روش کار وی طوری بود  روش کار تحقیقاتی ابوریحان: -1

 و آخر آن اختالفاول  تر باشد بهرت است. یعنی بین نقطهپیدا کرد ه )هر چه دشت صاف 

منظور   ارتفاع نباشد( که در انتهای آن یک کو ه عظیم )هر چه کو ه بلند تر باشد بهرت است.

از بلندی ارتفاع کو ه از سطح دشت می باشد نه ارتفاع از سطح دریا( قرار داشته باشد، ابتدا 

را مستقیم چون معموال  منی توانست ارتفاع کو ه  .از سطح دشت انداز ه گرفت ارتفاع کو ه را

و ابزار های نوین  GPS )امروز ه به کمک وسایل نوین همچون ارتفاع سنج یا ،انداز ه بگیرد

می توانیم وقتی در دشت هستیم، ارتفاع را انداز ه گرفته و روی کو ه هم همین کار را انجام 

داد ه و بعد از هم کم کنیم، ولی منظور ما در این جا روشی است که ابوریحان در آن زمان 

کرد ه. در مرحلۀ دوم از کو ه صعود کرد ه و  داد( از روش مثلث بندی استفاد ه نجاما

دید ما تا انتهای افق با صفحه افق می سازد( را به دست انحطاط افق )زاویۀ که خط  زاویۀ 

فق نامید ه می آورد ه )چون این زاویه با صفحه افقی در واقع منفی است، زاویه انحطاط ا

  .زاویه شعاع زمین را محاسبه کرد ه آن به شود( و بعد با توجه
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( کوهی در یک دشت قرار 1در شکل )روش مثلث بندی برای محاسبه ارتفاع:  -2

توقف کرد ه  A در مسیر حرکت به طرف کو ه در نقطهدارد، خواست بلندی کو ه را انداز ه بگیرد، 

از گیری منود ه. بعد ( را انداز ه A ( تحت آن دید ه می شود )زاویهC و زاویۀ که قله کو ه )نقطه

و ه تحت آن دید ه ـکه قلۀ ک هرسید ه و به هامن ترتیب زاوی B نقطهء هودن مسیری بـپیم

𝐵1 می باشد،𝐵2  مکمل  𝐵1زاویه ( را انداز ه گرفته )B2 می شود، )زاویه = 180 − B2 )

با  ABC ( را هم انداز ه منود ه. حال در مثلثAB )قطعه خط B تا A در ضمن مسیر نقطه

و ضلع بین نه تنها دو ضلع دیگر بلکه ارتفاع های مانند اضالع )در این جا  داشنت دو زاویه

 :ABCی باشد( را هم حساب کرد، از مثلثکه هامن بلندی کو ه م CH ارتفاع

180)(را هم به دست می آوریم. C زاویه B1 و   A با داشنت دو زاویه -1
1

BAC  

با داشنت سه زاویه و یک ضلع از ضلع های مثلث را هم از قضیه ساین ها به  -2

 دست می آوریم:

                                     
)sin()sin()sin( c

c

B

b

A

a
 

  توسط فورمول ارتفاع مثلث به دست می آوریم:  ارتفاع های مثلث را

( ) نصف محیط P محاسبه مقدار
2

cba
p


  

     AB : مانند ضلع  محاسبه ارتفاع 
a

apapapp
hcCH

))()(( 
  

 
 

                    

   

 

 

 

 

 دسرتس فواصل غیرقابل ۀ: روش مثلث بندی برای محاسب 1شکل              
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آن چه به صورت مستوی افق دید ه می شود، در محاسبۀ زاویۀ انحطاط افق:  -3

  که متام سطح زمین دید ه شود  دید ناشی از کروی بودن زمین است یک خطای واقع

در این جا فکر می کنیم وسط دریا … بدون در نظرگرفنت پستی بلندی ها و کو ه ها و )

 (. برای این که به این نکته بهرت متوجه شویم، و یا دشت کامال  صاف و مسطح ایستادیم

 ه و به جلو نگا ه می کند و به خاطر کروی بودن فرض شود ناظری در روی زمین ایستاد

درست هامن طور که در پشت تپه یی کروی  زمین منی تواند همه جای زمین را ببیند )

(. در واقع، )بسته به ارتفاع چشامنش از  ایستاد ه و منی تواند همه جای تپه را ببیند

ت ر ناظر روی درخسطح دشت و یا دریا( می تواند مسافت بسیار محدودی را ببیند. اگ

هر بلندی باشد، طبیعت از ارتفاع تپه یا هر بلندی دیگر به ارتفاع دشت … یا تپه و

افزود ه می شود. همچنان وقتی این ارتفاعات در فاصلۀ دور باشد باز هم با ارتفاعی که 

یم روی یک کو ه بلند ناظر روی آن ایستاد ه، جمع بسته می شود. حال فرض می کن

نداز ه یک اجلو ما دشت صاف قرار دارد که ارتفاع س تا سش تقریبا  و  استاد ه باشیم

ه در مرحلۀ ک ،است. چون روی کو ه قرار داریم، افق ما گسرتد ه تر می شود. بنابراین

 (C1از کو ه باال رفته و روی کو ه با ابزارهای انداز ه گیری زاویه، زاویه جهت با افق )

 C1شعاع زمین، hc ،  Reارتفاع کو ه داریم: (2ل )انداز ه شد ه است. بنابراین، در شک را

متمم  C2 ی زاویه انداز ه می گیریم و زاویهانحطاط افق که با وسایل انداز ه گیر  زاویه

یعنی  مقدار، (sinc2و (hc با معلوم بودن مقادیر راین، دریافتبناب ،است C1 زاویه

 شعاع زمین هم به دست می آید.

 
 شعاع کرۀ زمین ۀ: محاسب 2شکل 
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حد دید فاصلۀ چشامن ناظر تا انتهای افق است. بر عالو ه، محاسبۀ محدوده دید:  -4

ارتفاع دارد. تا چه  h از سطح زمین به اندازۀ  انداز ه دید مشخص می کند ناظری که چشامنش

ال اگر ناظر کنار دریا یا دشت صاف ایستاد ه باشد، تنها ح انداز ه می تواند روی زمین را ببیند.

فاصلۀ چشامنش از سطح زمین به طور قایم قرار می گیرد و در صورتی که روی تپه، درخت، 

          یا هر بلندی دیگر ایستاد ه باشد فاصله چشامنش تا سطح افق معیار قرار … ساختامن و

یا  h2 رتفاع دشت قسمتی که ایستاد ه به اندازۀمی گیرد و در صورتی که در فاصلۀ دور از ا

( باشد، باز هم این ارقام به ارتفاع دشت اضافه می شود. برای به  …کو ه، تپه، درخت یا بلندی )

دست آوردن اندازۀ دید، می توانیم طول منحنی که بین ناظر تا افق روی سطح زمین است، 

را حساب  د ه می شودتا آخرین اندازۀ که دیبدست آوریم یا فاصلۀ مستقیم تخمینی  بین چشم 

   روی آن تفاوت بسیار اندکی بین آن ها موجود  اءکنیم. با توجه با بزرگی زمین در مقابل اشی

تقیم فاصلۀ مس  کار هامن ه ارتفاع پایین باشد( برای سهولتمی باشد )به خصوص وقتی ک

 : ابط ذیل رسید( به رو 2بنابراین، از شکل ) ی را معیار قرار داد هبیتقر

(=R )شعاع زمین

ROHOM

OCMCOM

OCOHHC







Re

222

 

RhhRdRhRdR

dHC

hMC

2)( 2222222 





 حد دید ناظر 

RhhdRhhRdR 22 222222  
(h  )چون ارتفاع چشامن ناظرh  در مقابلR 2 خیلی کوچک استh  2در مقایلRh  رصف

RhdRhdنظر کرد ه 222   بنابر این محدودۀ دید مساویd = √2Rh 

مرت در نظر گرفته بود، به به h  قبول شد ه بود و  6375kmچون در آن زمان شعاع زمین  گردید،

 طبیعت
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𝑑 فورمولطور خیلی ساد ه  = √12,75h که در آن d محدود ه دید و h  اختالف ارتفاع بین

چشم ناظر و جسم مورد مشاهد ه می باشد. در صورتی که فاصلۀ جسم از این انداز ه بیشرت 

سم قابل  رویت منی باشد و در صورتی که کمرت گردد، متام یا قسمتی باشد، هیچ قسمتی از ج

باشد، در 1,5 از جسم دید ه می شود. به طورمثال، شخصی که فاصلۀ چشامنش از سطح زمین 

مرت را  4790مرت باشد،  1,8مرتی را می بیند و اگر فاصلۀ  چشامنش 4373  کنار دریا تا فاصله 

 . می تواند ببیند

خود فصلی در شناخنت اندازۀ محیط زمین « اسطرالب»بزرگوار در آخر کتاب این دانشمند 

گیری چنین نوشته است: برای دانسنت آن  آورد ه و پس از بیان طریق متعارفی دقیق این انداز ه

شود، ولی عملکرد آن به علت کوچکی دلیل صحت آن اثبات می  روش ذهنیتی است که با

شود، دشوار است و کار عملی آن  ی که بر آن نوشته میکتاب اسطرالب و کوچکی مقدار چیز 

 قسمی است که بر قلۀ کوهی مرشف بر دریا بر دشت همواری باال روی و غروب آفتاب را رصد 

( کند و از این را ه مقدار انحطاطی را که گفتیم، به دست آورد و ارتفاع کو ه  زیر نظر قرار دادن )

متمم زاویۀ انحطاط رضب کرد ه و سپس حاصل را بر ساین  زاویه (cos)را در ساین مستوی 

( خود زاویه انحطاط تقسیم کنیم وخارج قسمت را در بیست و دو رضب و cos1معکوس )

( تا از این را ه مقدار محیط زمین را بنابر واحدی  πحاصل را بر هفت تقسیم کند ) یعنی عدد 

 . ه را انداز ه گرفته،  به دست آوردکه با آن ارتفاع کو 

 کوهی را مرشف بر ،زمین هندچنین نوشته است: در س « املسعودیالقانون »در کتاب 

محل برخورد  آن ۀانند همواری سطح دریا بود، بر قلصحرای همواری یافتم که همواری آن م

کی غرب به اندازۀ اند یعنی دایرۀ افق را انداز ه گرفتم که از خط مرشق و م ؛ظاهری آسامن با زمین

دقیقه محسوب داشتم، سپس ارتفاع  34را از ثلث و ربع درجه و انحطاط داشت و من آنکمرت 

کو ه را از طریق رصد کردن قلۀ آن از دو نقطۀ که با مسقط الحجر این قله بر یک امتداد بودند، 

 34انحطاط افق  ۀو چون زاوی… دو قله زراع در آمد صد و پنجا ه و انداز ه گرفتم که مساوی شش

زراع  652 هقل ۀابوریحان انداز  ۀطبق گفت ،میل حساب کرد ه 58دقیقه می باشد، نتیجه تقریبا  

 :  شعاع زمین ۀانداز  ،می باشد، بنابراین ) 49,3cm (0,493m هر زراع هم  شد و

hc = 652 ∗ 0,493 = 321,436m    𝑐1 =34/60=0.5667 

 ابو ریحان بیرونی و تبحر وی در ...



 

86 
 

 طول یک  درجه
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حال طول یک درجه را از روی محاسبات ابوریحان حساب می کنیم. محیط زمین طور ذیل 

 محاسبه می شود: 

km662,114
360

41278

412786573141,32Re2



 
 

  می شود:  1609mیا 1,609km حال اگر در نظر بگیریم که یک میل  

141205178,71
609,1

4662,114
یل عربیاطول یک درجه بر حسب م 

البته گفته شد ه که بعد ابوریحان، شعاع زمین را معادل  .ودمیل می ش 71یا هامن 

km6340 به ( دست آوردند که با مقدار واقعی آن، یعنیkm6370 فقط )km30  ،اختالف دارد

خطا دارد. شاید چون کو ه بلندی را انتخاب  km200ولی آن چه در این جا محاسبه شد، حدود 

 نتوانسته با دقت بیشرت محاسبه کند. در واقع یک تپه کوچک است( m321نکرد ه بود. )

           عبقری زمان خودش بود، بلکه نابغۀ هر عرص  بیرونی نه تنها به حیث عامل متبحر و

می باشد. باید دانست که نبوغ خالقه بیش از همه در ریاضی و نجوم تظاهر کرد. چنانچه 

ان ی عالقه دارم و عمری بدخودش در دیباچۀ قانون مسعودی گفته )چون با یکی از شعبه ریاض

اشتغال وتعمق ورزید ه ام، بهرت دانستم از طریق تألیف علم نجوم به دربار سلطان محمود 

خدمتی به جا آورم(. پیداگوگ ها و معلمین ریاضی از این کتاب مسایل تاریخی دلچسپ 

وجه تریاضی برای کتب مدارس می توانند استخراج منایند. مطالعۀ مثال های تاریخ ریاضی 

شاگرد را به کتب قدیمه مبذول می دارد و از مقایسۀ آن یاد اهمیت و رضورت ریاضیات مدرن 

)جدید( خوبرت ملتفت می شوند. بیرونی علم حساب هنود را به عامل اسالم معرفی منود. طرق 

امت . استقمکعب و تناسب سنج ارتفاع و بعد مسافت را طرح کرد مخصوص در استخراج جذر

وز صفحات ر  عظیمه بین غزنی وکعبه رشیفه را تعیین منود، اوقات شب وقوس دایرۀ  قبله: یعنی

آفتاب، مهتاب خسوف و کسوف، احجار ساموی، ابعاد زمین به وسیلۀ انحطاط  افق که در فوق 

 طول یک درجه

 طبیعت
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 شد، همچنان در کامل کردن جدول های مثلثاتی نقش بسیار داشت. از دیگر فعالیتمحاسبه 

قانون جمع سلسله ها، حل معادالت  ،ها می توان به نظریۀ نسبت های بیرونی در ریاضیات

الجربی، جغرافیه ریاضی، علم مثلثات را مستقل از اسرتونومی احداث منود. مثلثات او مشتمل 

 (.  قانون مسعودی فصل است ) 10بر 

فصل اول اضالع مثلث مربع مخمس )پنج ضلعی( چهار ضلعی منظم، قطر دایر ه محاسبه 

 ه( با اعداد حساب معلوم حساب شد ه نهفت ضلعیونی واضح ساخته که ضلع مسبع ) شد ه، بیر 

عدی صم در قسمت بمی تواند و ریاضیدا نان را از زحمت بیهود ه امتناع  می کند زیرا این عدد است ا

منظمی را می دهد. وی وتر را بر دوچند ساین نصف زاویه تعریف می کند. این  طریقه تعیین ضلع

 برای تحلیل آثار بیرونی در نجوم و ریاضی که علامی ما باید در نظر داشته باشند.  قدم اولیست

( وتر قوس های متمم قوس های مضاعف وساین مجموع دو  قانون مسعودی فصل دوم )

قوس موضوع بحث است و فارمول های مجموع و تفاضل توابع مثلثاتی داد ه شد ه در فصل سوم 

به صورت دقیق حساب شود. بیرونی به تعیین نو ضلعی به سعی شد ه تا طول قوسی یک درجه 

وسیله مثلث مرسوم متساوی االضالع طرح و رشوع به کار منود ه و قوس را به سه قسمت خواسته 

له را به ئبیرونی را ه تقریبی را پیمود ه مستقسیم مناید که این امر با خط کش، پرکار امکان ندارد. 

وی طریقۀ تبدیل از قاعد ه ستی به عشاری را وضع و تطبیق  حل معادله درجه سوم ارجاع منود ه.

منود ه، تبدیل از یک قاعد ه به قاعدۀ دیگر را در مبادی ریاضیات جدید به شاگردان تدریس می 

شود، البیرونی شعاع دایرۀ مثلثاتی را واحد  قیاسی گرفته و تسهیالت در حسابات وارد کرد ه از حل 

رجه را از جنس شعاع وبالنتیجه عدد را استخراج منود. اگر از معادله درجه سوم، طول قوس یک د

را تا خانۀ ششم اعشاریه  πبسنجیم، دید ه می شود که بیرونی عدد  Hornerطریق شیامی هارنر 

)قانون مسعودی( فارمول های نسبت ساین به ضلع در فصل نهم و دهم  صحیح حساب کرد ه.

 مثلثات کروی داد ه شد ه.مقابل و همچنان فارمول های معادل آن برای 

 نتیجه گیری

 :و ریحان به این نتیجه می رسیم کهاز مطالعه و بررسی آثار ریاضیکی اب

پیداگوگ ها  و معلمین ریاضی می توانند از مطالعه این آثارمسایل تاریخی دلچسپ ریاضی  -1

 را برای کتب مدارس استخراج منایند.

 و تبحر وی در ... ابو ریحان بیرونی
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دانشمندان ما بعد خود در محاسبات باز کرد ه: چنانچه ابوریحان با کار کردهایش را ه را برای  -2

 در فصل اول قانون مسعودی در مورد تذکر داد ه شد ه.

بیرونی در جداول توابع مثلثاتی خود توابع مثلثاتی را به زاویه چهل و پنج درجه  -3

ارجاع منود ه: چنانچه اکنون در جداول عرصی لوگارتم این طریقه تطبیق و کار را آسان می 

ام سال پیش از ما و ش ند. بیرونی برای حساب دقیق تفاوت و تعدیل جداول توابع را هزارک

به فورمولی که اکنون به نام تایلور ریاضی مشهور است،  Taylorهفت صد سال پیش از تایلور

  انکشاف داد ه بود که امروز نظریات توابع گفته می شود.

 پیشنهادها

و به این مقدار و در آن زمان با وجود موانع در چون ذکاوت بیرونی و کشفیات بکر ا 

ارتباط و فقدان وسایل کار ریاضیدانان را متعجب می سازد و باور نکردنی است. این وظیفه 

ز حقایق همه را واقف ساخته، توجه دیگران را علامی افغانستان و بیرونی شناسان است که ا

بزرگان  ۀدید ه ام، شان اگر قدری دور تر را ها قناعت بدهند. نیوتن می گویدجلب منایند و به آن

اند تا رسد صت علمی رفیع او بسیاری را به مقابو ریحان بیرونی و قامایستادم شانه های ا

جدید را کشف کنند. آفرین بر نیوتن که با این شهرت علمی حق  ماورای دانش او افق های

و پایه ادب است. تحقیق در مورد بزرگان را فراموش نکرد. فراموشی بزرگان دور از جادۀ علم 

افکار شان را باید اهل بصیرت تقدیر  کارکرد های او محض حق شان  را ادا منی کند. آثار و

 ثر به عمل آورند.ؤ انتشار معرفی آن اقدام م تحقیق کنند. در وقایه و و

 مآخذ

، ی، تهرانرونانسان ابو ریحان البیدکرت محمد علی، خلیلی دکرت مهیار. دانشمند و  ،نجمی -1

ـ . ش 1352 خیابان شا ه آباد،انتشارات:   .ه

عالی  شورایانتشارات: کاسانی، ابوبکر علی، افشار ایرج، صیدنه. ابو ریحان بیرونی،  -2

ـ . ش 1352فرهنگ وهرن:     .ه

 .شهـ.1392دور ه بیست و دوم،  ،3برهان. مجله ریاضی دور ه متوسطه، شامر ه  -3

s/main/35295www.Setarsobh.ir/fa/new-4 
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 محقق محمد نذیر حیران

 بررسی وضعیت بارنده گی کندز طی شش دهۀ اخیر
 

The Study of Kunduz Rainfall Condition 

during Last Six Decades 
 

Reseacher M. Nazeer Hiaran 
 

Abstract 
Kunduz is one of the historical provinces, agricultural 

economy zones, Afghanistan cereal reserve and one of 
cultural and social center in north of the country. 

In this research, the recent six decades (1958 - 2017) 
rainfall condition of the Kundus Meteorological Station 
confined has been studied. First, some important point 
about the physical geography of this province which is very 
important in the case of climate have been focused, and 
then the rainfall condition surveyed, the mean annual 
precipitation, standard deviation, the regime and season of 
precipitation and its monthly and seasonally percentage 
extracted and analyzed and its results had been shown by 
many charts, and the end, the article followed by a compre-
hensive conclusion, constrictive recommendations and refe-
rences.  
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 خالصه

 و ز زون های اقتصاد زراعتی، گودام غلۀ افغاستانکندز یکی از والیات باستانی، یکی ا

در این پژوهش وضعیت بارند ه  یکی از مراکز فرهنگی و اجتامعی در شامل کشور می باشد.

ته گرف استیشن هواشناسی کندز به بررسی محدودۀ م. ( 2017 - 1958)  گی شش دهۀ اخیر

یت کندز که در مبحث شد ه است. در ابتدا در رابطه به وضعیت جغرافیای طبیعی وال

اقلیمی خیلی ها مهم می باشد، نکاتی چند نگاشته شد ه، سپس وضعیت بارند ه گی 

استیشن نام برد ه بطور همه جانبه بررسی گردید ه، اوسط، انحراف معیاری، رژیم و فصل 

ای چارت هبارند ه گی و فیصدی ماهانه و فصلی آن استخراج و نتایج آن بطور دقیق در 

 ه شد ه و به طور همه جانبه تحلیل و ارزیابی شد ه و در اخیر با یک نتیجه متعدد نشان داد

 گیری جامع، پیشنهادات سازند ه و درج فهرست مطالب، مقاله پایان یافته است.

 مقدمه

آب و هوایی یک بارند ه گی یکی از پدید ه های جوی است که رشایط اقلیمی و 

ان ر بارند ه گی و فصل نزول آن می تو کنرتول می کند. با تعیین مقدا منطقه را مستقیام  

وضعیت خشکی و تری ) رطوبت ( یک منطقه را معلوم کرد. میزان، نوع، زمان و فصل 

ی ، ارتفاع از سطح بحر، دور موقعیت ریاضیباریدن باران وابسته به عوامل متعددی؛ چون 

شیب و  و نزدیکی از آبهای آزاد، فشار هوا، ورود کتله های هوایی، ساختامن اراضی )

 میالن، سمت افتاد ه گی کو ه ها، رو به باد و پاد پنا ه بودن منطقه و ... (، درجۀ حرارت،

 فرش نباتی و سایر موارد می باشد.

والیت کندز نیز که بخشی از جغرافیای افغانستان و جهان است، بنابر موارد ذکر 

 شد ه، در طول سال بارند ه گی دریافت می کند. 

 اهمیت تحقیق

باران، ژاله و .. ( می باشد. کندز هم مانند  لی آب هامنا نزوالت جوی ) برف،منبع اص

سایر والیات کشور دارای اقلیم خشک است. بررسی وضعیت بارند ه گی آن برای انکشاف 

 زراعت سایر پالنهای انکشافی اهمیت خاص دارد. 
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 مربمیت تحقیق

د اید روی آن تحقیق صورت گیر در میان همه موضوعات جغرافیایی ایکه در افغانستان ب

و تا حال این کار بطور شاید و باید انجام نپذیرفته است، مبحث اقلیمی، به ویژ ه بارند ه گی 

در صدر قرار دارد. با در نظر داشت همین موضوع، وضعیت بارند ه گی شش دهۀ اخیر 

 استیشن هواشناسی کندز که در رشایط حارض مربم می باشد، به بررسی گرفته شد.

 هدف تحقیق

هدف تحقیق هذا را دریافت اوسط و رژیم بارند ه گی، به دست آوردن انحراف معیاری 

و تثبیت و به دست آوردن سالها و دور ه های خشک و مرطوب محدودۀ استیشن هواشناسی 

 کندز تشکیل می دهد.

 سوال تحقیق

ی کند، م اینکه کندز در طول سال بطور اوسط و سال به سال چقدر بارند ه گی دریافت 

از چه رژیمی برخوردار است، آیا بارند ه گی آن به شکل برف صورت می گیرد یا باران، آیا طی 

این مدت میل نزولی داشته و یا صعودی و از چه نوع اقلیم منایند ه گی می کند، از جمله 

 سواالتی است که به متامی آن در این تحقیق جواب ارائه شد ه است. 

 میتود تحقیق

با استفاد ه از میتودهای توصیفی و تحلیلی ـ مقایسوی انجام پذیرفته است. این تحقیق 

معلومات عمومی و ابتدایی آن از کتب معترب و دیتا و ارقام پارامرت بارند ه گی شش دهۀ اخیر 

آبیاری و مالداری به  کندز از ریاست هواشناسی کابل و ریاست هواشناسی وزارت زراعت،

 دست آمد ه است.

 یات جغرافیایی والیت کندزبررسی خصوص

کندز در زون شامل رشق کشور موقعیت دارد. به طرف شامل آن دریای آمو، در 

جنوب آن والیت بغالن، در رشق آن تخار و در غرب آن والیت سمنگان واقع شد ه است. 

 20درجه،  37ثانیه الی  21دقیقه و  19درجه،  36کندز میان عرض البلدهای شاملی 

 بررسی وضعیت بارنده ګی کندز ...
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درجه،  68ثانیه الی  14دقیقه و  21درجه،  69و طول البلد های رشقی  نیهثا 01دقیقه و 

 موقعیت دارد. ثانیه 26دقیقه و  01

 1.2کیلو مرت مربع مساحت داشته و از مجموع اراضی کشور  8080.9والیت کندز 

واحد اداری  7را تشکیل می دهد. کندز به شمول مرکز آن ) شهر کندز ( دارای آنفیصد 

 ه، علی آباد، دشت ارچی، قلعۀ ذال، امام صاحب و خان آباد و سه واحد اداری ) چهار در 

سال  قرار احصائیۀ (. 57 – 56. صص :2غیر رسمی ) گآلباد، گل تیپه و آقتاش ( است، ) 

نفر تخمین شد ه که به این اساس در هر کیلو مرت مربع  1049249هـ . ش نفوس آن  1396

زند ه گی می کنند و از مجموع نفوس کشور در حدود   نفر 130آن بطور اوسط در حدود 

 (.  2ص.  :1فیصد آن در این والیت ساکن هستند، )  3.5

از نگا ه رشایط طبیعی، والیت کندز نسبت به سایر والیات کشور، ساختامن اراضی 

 دریاها، کو ه های کم ارتفاع، دشت های هموار و ریگستانی،زیاد پیچید ه ندارد. موجودیت 

طبیعی آنرا تشکیل              ای هموار و نیمه هموار زراعتی، عمد ه ترین خصوصیاتزمین ه

کو ه قر ه باور و کو ه خواجه عبدالقاسم از کو ه های مهم آن به حساب می دهد. عنرب کو ه،

می آید. کو ه های کم ارتفاع در شامل ولسوالی خان آباد وجود داشته که شاخه های آن 

      هن ر تجاوزمرت از سطح بح 1979ش دارد و ارتفاع آن از الی جنوب امام صاحب گسرت 

میر علم در غرب آن  می کند. ریگستان و دشت شیرماهی در شامل کندز و دشت آبدان

 بایر را تشکیل می دهد. تقریبا   ساحۀ

بطور منومنه، دریای خان آباد که  در این والیت دریاهای متعددی جریان دارد؛

خان آباد به چند شاخه تقسیم شد ه، موازی با  بود ه، در حصۀمتشکل از چند معاون 

یکدیگر حرکت می کنند. معاون دیگر آن از اشکمش می آید که بنام چال یاد شد ه و 

از  م یکجا می شوند. دریای کندز اصال دریای فرخار هر دو در شامل غرب خان آباد باه

وقتی به استقامت شامل               ه،پلخمری می آید که در آنجا بنام دریای پلخمری یاد شد

ذال ( با دریای خان می رسد، بنام دریای کندز مسمی و در حصۀ اسقالن ) جنوب قلعۀ 

به دریای آمو می ریزد. دریای آمو که یکی از بزرگرتین و پر آب ترین بعداَ  آباد پیوسته،

ت کندز را از جانب سیاسی والی -به حیث یک سحد طبیعی  دریاهای افغانستان است،

 طبیعت
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شامل از کشور تاجکستان جدا می سازد. دریاهای مذکور و یک تعداد انهار منجمله تقی 

ۀ سبب حاصلخیزی و رشد و توسع ،و نهر علی آباد شهر کندز را آبیاری می کنند که در کل

 اقتصاد زراعتی این والیت شد ه است.

ارهای وسیعی در والیت کندز موجودیت جبه زارها و باطالقها باعث بوجود آمدن نیز 

ر ، اما در این اواخمی کندشد ه که قسامَ اقلیم سوانا را در بخش های از این والیت معرفی 

نسبت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پیهم و قطع بی رویۀ نباتات توسط ساکنین 

ر امحل، از مساحت و انبوهی آن کاسته شد ه است. در ساحل دریای آمو نیز نیزارها و اشج

 انبوهی وجود داشت که آن هم نسبت به حوادث طبیعی اخیر طبعا  آسیب دید ه است.

ذال ریگستان  بخصوص باالتر از ینغارق الی قلعۀ همینطور، در امتداد دریای آمو،

ا اقلیم منطقه ر بزرگ وجود دارد که در دو ساحل دریاهای خان آباد و کندز توسعه یافته، 

و بنابر تغییرات اقلیمی، بویژ ه افزایش درجۀ حرارت و قطع  گرم و نیمه صحرایی ساخته

 رویۀ نباتات و سایر علل، بر گرمی این منطقه افزود ه شد ه است. طبعاَ زمانیکه درجۀ حرارتبی 

  بلند برود، میزان بارند ه گی کاهش می یابد.

         سانتی گرید  درجۀ 43حرارت آن اغلب به  تابستان های والیت کندز گرم و درجۀ

ه صفر تقرب می کند. ـــحرارت ب می رسد و در زمستان هوای آن نسبتاَ معتدل و درجۀ

سانتی گرید بود ه و نظر به این که ارتفاع  درجۀ 30کندز تقریباَ  اوسط درجۀ حرارت ساالنۀ

بهار و تابستان آن گرم و دارای زمستان متعدل می باشد. اوسط  کمرت از سطح بحر دارد،

اما  میلی مرت تخمین گردید ه بود،400  -  300 ه گی ساالنۀ آن در سال های قبل بین بارند

استیشن هواشناسی  ساله 60محاسباتی در این مقاله صورت گرفت، اوسط بارند ه گی 

 میلی مرت میرسد. 305.7کندز  به 

دشت شیرماهی در شامل والیت کندز و آبدان میر علم در غرب آن اوصاف اقلیم 

 تحت استوایی را معرفی می کند.خشک و 

در این والیت در سابق ) قبل از جنگ های چند دهه ( یک استیشن هواشناسی به اسم 

کندز در مرکز این والیت ) شهر کندز ( نصب و فعالیت داشت که بنابر رشایط نابسامان 

 اامنیتی و سیاسی برای مدت مدیدی غیرفعال و فلج گردید. پس از یک وقفۀ طوالنی و ب

 بررسی وضعیت بارنده ګی کندز ...
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م. ( دوبار ه فعال گردید. پس  2007این استیشن در سال   )  بوجود آمدن حکومت جدید،

در ساس افغانستان  USAIDمالداری و آبیاری به کمک  م. وزارت زراعت، 2004از سال 

استیشن های متعدد هواشناسی را نصب منود که از جمله چندین استیشن هواشناسی را 

فعال ساخت. بررسی وضعیت بارند ه گی کندز با استفاد ه از ارقام  در والیت کندز نیز نصب و

 و ریاست های هواشناسی وزارت زراعت، کابل و دیتاهای سابقه و جدید ریاست هواشناسی

 (. 59 - 56. صص :2آبیاری و مالداری صورت گرفته است، ) 

در  هن تحقیق، تنها وضعیت بارند ه گی استیشن هواشناسی به اسم کندز کــدر ای

 ت.مرکز این والیت موقعیت دارد، بررسی شد ه اس

  
 (. 4، 3: میزان بارند ه گی کندز طی سال های مختلف، ) 1شکل 

 

م. نشان می دهد طی این مدت  2018الی  1958ارقام پارامرت بارند ه گی سال های 

ه ب دو وقفه وجود دارد که طی آن یا مقدار بارند ه گی انداز ه گیری و ثبت نگردید ه و یا

نسبت وضعیت نابسامان چند دهۀ اخیر از بین رفته است. وقفۀ اول کوتا ه و مربوط به 

م.(  2004الی  1984م. و وقفۀ دوم طوالنی؛ یعنی مدت بیست و یک سال ) از  1959سال 

( هرگا ه بنابر عدم موجودیت دیتای بارند ه گی، وقفه های   1را در بر می گیرد. شکل )

الی  1958یم، اوسط بارند ه گی ساالنۀ استیشن هواشناسی کندز ) متذکر ه را در نظر نگیر
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میلی مرت می رسد. در ایــن جریان بیشرتین باران مربوط به سال   305.7ه م. ( بـ 2017

میلی مرت می رسد و کمرتین بارند ه گی با مقدار  675م. می باشد که مقدار آن به  1958

پس، هرگا ه اندکی توجه مبذول گردد، به  م. است. 2017میلی مرت متعلق به سال  131

بارند ه گی هموار ه سیر نزولی داشته  دید ه می شود که طی این مدت میزانوضاحت کامل 

که در کنار سایر عوامل، عمد ه ترین علت آن هامنا تغییرات اقلیم جهانی و منطقه وی 

 می باشد.
  

 
 (. 4، 3) : تغییرات بارند ه گی کندز به تفکیک سیزد ه ساله، 2شکل 

 

( اوسط بارند ه گی کندز را به تفکیک سیزد ه ساله نشان می دهد. با در نظر  2شکل ) 

بارند ه  م.(، 1959م. البته به استثنای سال  1970 - 1958داشت آن، طی سیزد ه سال اول ) از 

( بود ه است. همینطور، در جریان  305.7میلی مرت بیشرت از اوسط درازمدت )  40.4گی 

میلی مرت نظر به  40.24م. ( با وجودیکه بارند ه گی در حدود  1983 - 1971دوم ) سیزد ه سال 

م. ( کاهش را نشان می دهد، باز هم نظر به اوسط  1970 - 1958سیزد ه سال قبلی ) از 

م. ارقام  2004 - 1984میلی مرت بیشرت است. به علت اینکه از سال  0.16درازمدت در حدود 

یا در دسرتس نیست، پس منی توان در رابطه به این دور ه ابراز نظر بارند ه گی وجود ندارد و 

میلی مرت      268.2م. ( اوسط بارند ه گی  2017الی  2005کرد. اما در سیزد ه سال اخیر ) از 

346.1

305.86
268.2

y = -43x + 390
R² = 0.9984
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میلی   37.5(، حدود  میلی مرت 305.7می باشد که این مقدار به مقایسۀ اوسط درازمدت ) 

 1971میلی مرت و نسبت به سال های  77.9م.،  1970لی ا 1958مرت، به مقایسۀ سال های 

د. پس بصورت کل گفته می توانیم ــمیلی مرت کاهش را نشان می ده 37.66 م.، 1983الی 

ه کاهش یافته است. جهت ــل مالحظــبدینسو بارند ه گی کندز بطور قاب 1958ه از سال ــک

 مراجعه شود. 3وضاحت بیشرت به شکل شامر ه 
 

 
 (. 4، 3) کاهش میزان بارند ه گی را به تفکیک سیزد ه ساله به فیصد،  :3شکل 

 

م. نسبت به اوسط درازمدت بطور اوسط  1970الی  1958نظر به شکل فوق، از سال 

د. ـمی ده فیصد افزایش را نشان 0.5 ،1983الی  1971فیصد و از سال  13.2بارند ه گی 

ود و در دسرتس نبود ه، اما برعکس طی م. ارقام بارند ه گی موج 2004الی  1984از سال 

ه اوسط درازمدت کاهش ــــفیصد نظر ب 12.26د ه گی ــم. بارن 2017الی  2005سال های 

 یافته است. 

جهت روشن شدن بهرت وضعیت بارند ه گی و تعیین و تثبیت منودن دور ه ها و سال 

سال آن به  های خشک و مرطوب کندز، اوسط انحراف معیاری و انحراف معیاری سال به

 .4دست آمد ه است. شکل شامر ه 
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 (. 4، 3) : انحراف معیاری بارند ه گی کندز به تفکیک سال ها، 4شکل 

 

با در نظر داشت محاسباتی که صورت گرفت، البته به استثنای سال های که ارقام 

م. (،  2004الی  1984م. و از سال  1958دارد ) سال ـا وجود نـآن در دسرتس نیست و ی

م. ( به  2017 – 1959ۀ اخیر کندز ) از سال ـــوسط انحراف معیاری بارند ه گی شش دها

م.  1958ن مدت بیشرتین انحراف مثبت مربوط به سال ـمیلی مرت می رسد. طی ای 90.4

میلی  1.7و  369ه ترتیب مقدار آن به ــم. می باشد که ب 1982و کمرتین آن متعلق به سال 

م. و  2017ه سال ــیشرتین میزان انحراف منفی مصادف بمرت می رسد. همینطور، ب

میلی مرت  174 –م. اتفاق افتاد ه است که به ترتیب میزان آن به  1977کمرتین آن در سال 

میلی مرت می رسد. باید گفت، سال های متوالی ایکه دارای انحراف مثبت بود ه،  0.7 –و 

ال مرطوب و برعکس سال های دورۀ ترسالی و سالی که دارای انحراف مثبت است، س

متوالی ایکه انحراف آن منفی می باشد، دورۀ خشک و سالی که انحراف آن منفی است، 

، به وضاحت دگرد مالحظه 4منایند ه گی از سال خشک می کند. هرگا ه به گراف شامر ه 

سال  22دید ه می شود که از مجموع سی و هشت سالی که دیتای آن محاسبه شد ه، 

 سال انحراف مثبت داشته است و این خود مدعای خشک بودن اقلیم 16 انحراف منفی و

 می کند؛ زیرا در مناطق خشک و نیمه خشک تعداد محدود ه استیشن هواشناسی کندز را

 سال های خشک بیشرت از سال های مرطوب می باشد.
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 (. 2 .، )م 2019الی  2008: اوسط بارند ه گی ماهانۀ کندز طی سال های 5شکل 

 

هویدا است، بارند ه گی ایکه در یک منطقه صورت می گیرد، عمدتا  از لحاظ زمانی 

و مقداری یکسان نبود ه، بلکه فرق می کند؛ یعنی در بعضی از ماهها مقدار آن بیشرت، در 

برخی کمرت و در بعضی از ماهها حتی هیچ بارند ه گی رخ منی دهد. در محدودۀ استیشن 

واشناسی کندز نیز قضیه به عین شکل می باشد که این با در نظر داشت محاسباتی ه

 جا داد ه شد، رشح آن قرار ذیل است:  5که صورت گرفت و نتایج آن در شکل 

م. ( که مدت د ه سال را در بر می گیرد،  2017 - 2008در جریان سال های ) از 

 د ه گیمدت بارند ه گی از پراگنمیلی مرت می باشد. طی این  270.5اوسط بارند ه گی 

بیشرتین مقدار بارند ه گی مربوط به ما ه مارچ می باشد  خاصی پیروی کرد ه است؛ مثال 

میلی مرت تقرب می مناید. کمرتین میزان بارند ه گی مصادف با ما ه  59.37که طور اوسط به 

طی  ،میلی مرت محاسبه شد ه است. همینطور 1.3جوالی است که مقدار آن به طور اوسط 

 د ه سال اخیر در ما ه های اگست و سپتمرب در محدودۀ این استیشن هیچ بارند ه گی به وقوع

 نپیوسته است. 
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 (. 4 )م.،  2017 - 2008: اوسط فیصدی بارند ه گی ماهانه طی سالی 6شکل 

م. ( که مدت د ه سال را در بر می گیرد، اوسط  2017 - 2008طی د ه سال اخیر ) از 

میلی مرت می باشد. طی این مدت بیشرتین فیصدی بارند ه گی مربوط  270.5بارند ه گی آن 

فیصد را تشکیل می دهد. کمرتین فیصدی مصادف با ما ه  21.86به ما ه مارچ می باشد که 

می رسد. همینطور، طی د ه سال اخیر  ( %0.48 )جوالی است که به کمرت از نیم فیصد 

 به وقوع نپیوسته و فیصدی آن صفر است. در ما ه های اگست و سپتمرب هیچ بارند ه گی 

 

 
 (. 4، 3) بارند ه گی استیشن هواشناسی کندز،  فصلی . رژیم7شکل 

هامنطوریکه بارند ه گی دارای ما ه های مشخص می باشد، فصل و رژیم بخصوص 
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خود را نیز دارد. در محدودۀ استیشن هواشناسی کندز، بارند ه گی عمدتا  رژیم زمستانی 

رتین نزوالت جوی در همین فصل صورت می گیرد. از مجموع بارند ه گی دارد که بیش

فیصد آن در فصل  27فیصد آن در زمستان، حدود  57ایکه در اینجا رخ می دهد، قریب به 

تان ـار و رصف نزدیک به نیم فیصد آن در تابسـفیصد آن در موسم به 16ریبا  ـخزان، تق

جبهۀ سایربیا که در اواخر فصل خزان داخل  بارد، بناء  گفته می توانیم که بیشرت می

سحدات افغانستان می شود و الی اواخر زمستان ادامه می یابد، سبب انواع بارند ه گی 

در منطقه می گردد. نکتۀ قابل توجه این است که در والیت کندز عمدتا  زراعت در فصول 

ۀ ینجا به چهل درجبهار و تابستان صورت می گیرد و خاصتا  در فصل تابستان حرارت ا

 سانتی گرید و حتی بیشرت از آن می رسد و شدت تبخیر هم مانند سایر بخش های کشور

 گی است. به مراتب بیشرت از میزان بارند ه

 نتیجه گیری

. در کندز تعداد سال های خشک و کم باران آن نظر به سال های مرطوب و در کل 1

 د بیانگر اقلیم خشک می باشد. از میانبه مقایسۀ اوسط درازمدت بیشرت است که این خو 

کتگوری های اقلیم خشک، این استیشن در ردیف اقلیم نیمه خشک قرار می گیرد؛ زیرا 

میلی مرت در سال بارند ه گی دریافت کنند، منایند ه  500 - 250مناطقی که به طور اوسط از 

 گی از اقلیم نیمه خشک می کند.

 و  ه گی، ناموزونی ماهانۀ بارند ه گیتانی بارند. انحراف زیاد بارند ه گی، رژیم زمس2

 ... سایر ویژ ه گی وضعیت بارند ه گی و اقلیمی کندز هستند. 

    فیصد نظر به اوسط  درازمدت  12.26م. میزان بارند ه گی  2017الی  2005. از سال 3

ند ه فیصد بار  25م. اندکی بیش از  1970الی  1958میلی مرت ( و نسبت به سال های  305.7) 

 گی کاهش یافته است، پس گفته می توانیم که وضعیت اقلیمی کندز رو به خشکی است.

 پیشنهادها

ن و سال به سال بارند ه گی آ . به علت اینکه کندز در ردیف اقلیم نیمه خشک قرار دارد 1

میل نزولی را می پیامید، پس نهادهای ذیربط باید در قسمت مهار، ذخیر ه منودن، اعامر 

 بندهای آب گردان و در کل مدیریت منابع آبی این والیت اقدامات جدی و همه جانبه منایند.

 طبیعت
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اید . وزارت محرتم زراعت، مالداری و آبیاری جهت جلوگیری از ضایع شدن آب ب2

در این والیت نباتاتی را ترویج و به دهاقین معرفی مناید که به آب کم نیاز داشته و با 

 اقلیم خشک مطابقت دارند.

. با در نظر داشت نتایج به دست آمد ه از این تحقیق، باید متام رشایط حیاتی و 3

یند ه به آ امور توسعه وی و انکشافی در کندز مطابق به رشایط اقلیمی آن عیار گردد تا در

 مشکل جدی مواجه نشویم. 

 مآخذ

 ش.ـ. ه 1397، سال 39، ادارۀ ملی احصائیه، شامرۀ 1396. سالنامۀ احصائیوی 1

سال،  .انستانـس والیات افغانستان، کابل، افغـالنی. اطلـالم جیـارض، غـ. ع2

 هـ.ش. 1388

، ی کابلریاست هواشناس انتشارات:. راپور درازمدت پارامرت بارند ه گی کندز، 3

 م. 2016الی  1958سال، از 

ریاست هواشناسی وزارت زراعت، مالداری و  ، انتشارات:راپور پارامرت بارند ه گی. 4

 م. 2017الی  2004از  ، سالیآبیار 
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 څېړندوی عبیدالله محمد
 

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې د ډبرو د 

 رنګوالیمرنالوجیکي تغییراتو څ -میاويیک
 

The Quality of Chemical- Mineralogical 

Variation of Stones during the Process 

of Meta - Morphism 
 

Researcher Obaidullah Muhammad  

Abstract 
This article explains the Chemical-Mineralogical changes 

occurring during metamorphism of rocks. Compositional chan-
ges are not necessary in all metamorphic proce-sses but is 
usual in most of the metamorphism’s types. 

There are various reasons behind compositional chan-ges 
during metamorphism. The leading factors are the thermody-
namical conditions of the process. The second factor, which is 
very effective in this regard, is the type and composition of the 
mother rocks (protoliths). In this respect, the composition of 
Kabul Sheerdarwaza gneiss is an obvi-ous example explained 
in the article. The compositional relationship between meta-
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morphic rocks and their mother rocks will remain sustainable in 
ordinary cases. Another factor in chemical changes of rocks’ 
composition under metamorphic conditions is the interaction of 
solutions generating from different sources.  

 لنډیز

(  حولت امورفیزم )مرنالوجیکي تغییرات د میت –وي کيمیاپه دغه مقاله کې د ډبرو 

 رفیزمیبي تغییرات که څه هم د میتامو ـرکـ. تدي ول شويـتر بحث الندې نی رڅ کېـروسې په تـپ

 خو په اکرث ه ډولونو کې پراختیا لري.  ،په ټولو ډولونو کې حتمي نه دي

. په ېږيکلو عواملو تر اغېز الندې واقع ېالبېبي تغییرات د بپه متیامورفیزم کې ترکی

ي رشایط )فشار او حرارت( دی او بیا په ډینامیکدې برخه کې لومړی مهم فکتور ترمو 

ازې درو  دوهم قدم کې د مورنيو  ډبرو ډول او ترکیب دی. په دې برخه کې د کابل د شېر

ګه د ه. ب ته په کتو س ه یو ه ښه بېلسیرۍ د ګنایسونو ترکیب د هغوی د اولیه ډبرو ترکی

په ټولیز ډول تر نورمال میتامورفیکي رشایطو الندې د اولیه ډبرو او میتامورفیکي محصول 

 لونهپر دې په میتامورفیزم کې دخیل محلو  سبېر هتر مینځ ترکبیي اړیکه له مینځه نه ځي. 

 -وييمیاکم د ډبرو په ږي، هېعو څخه تولیدچې مختلف ترکیبونه لري او له بېالبېلو مناب

 مرنالوجیکي تغییراتو کې رول لري. 

 رسیزه

ل ېالبېنوم دی چې په لړ کې یې د ډبرو ب میتامورفیزم د هغې جیولوجیکي پروسې

ږي. ېمتحوله یا میتامورفیکي ډبرو بدل ي عواملو په ترڅ کې پهډینامیکترمو  ډولونه د

رتکچري تغییراتو س -د یو لړ ترکیبي مګامتیکي، رسويب او میتامورفیکي ډبرې  ممیتامورفیز 

په مینځ ته راوړلو س ه په نویو ډبرو بدلوي. میتامورفیکي ډبرې زمونږ په هیواد کې زیاته 

 کرستالین کمپلکس د یادولو وړ د ه.جملې څخه د کابل بالک له پراختیا لري چې د هغې 

 همیت ا د څېړين

ې پراخه پیامنه شتون لري چڅرنګه چې میتامورفیکي ډبرې زمونږ په هیواد کې په 

ې ځینو کانونو ته په ځان ک ېاو هم ی کېږيکار اخیستل ترې هم په ساختامين چارو کې 

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې ...
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ځای ورکړی نو د میتامورفیزم پروسې په ترڅ کې د هغوی ترکیبي تغییرات او د مورنیو 

 . يمي لحاظ د زیات اهمیت نه برخمن دډبرو س ه یې د رابطې  څېړل په عل

 میتڅېړنې مرب  د

س ه  تغییراتو په مطالعې يمرنالوجیک –وي کيمیاد میتامورفیزم په لړ کې د ډبرو 

 کوالی شو په یو ه مشخصه ساحه کې د دغې پروسې پر ځانګړنو او اغېزو پو ه شو. 

 د څېړنې موخه

وي تغییراتو څخه پرته او یا ورس ه مل وي کيمیايش د  کېداید میتامورفیزم پروسه 

یزم پروسې په بهیر کې د ډبرو د تر څو د میتامورف يل موخه داد هپه دغه مقاله کې اص

روازې د تغییراتو څرنګوالی څرګند او دغه موضوع د کابل د شېر مرنالوجیکي -ويکيمیا

 ول يش. يترکیب په رڼا کې تر بحث الندې ون مرنالوجیکيسلسلې د ډبرو د 

 پوښتنه د څېړين

و د په بهیر کې کوم عوامل د ډبر فیزم پروسې د ه چې د میتامور  د څېړنې اسايس پوښتنه دا

 ؟ېږيکمرنالوجیکي تغییراتو سبب ګرځي او دغه تغییرات تر کومو رشایطو الندې واقع  –میاوي یک

 توديم د څېړين

د ه.  يو څخه ګټه اخیستل شونو میتودد دغې مقالې په تیارولو کې له توصیفی او تحلیيل 

رشایطو کې تر  ریالیزوېلو چاپېالبېال په بپروسې پر مه وي بدلونونه د میتامورفیزمکيمیاد ډبرو 

رات دروازې سیرۍ د ډبرو ترکیبی تغییر ېشوي او په دې برخه کې د کابل د شبحث الندې نیول 

 .  هد ېقي بېلګې په توګه پام کې نیول شو د یو ه تطبی

 مرنالوجیکي تغییرات –میاوي ید میتامورفیزم په لړ کې ک

د خپل جیولوجیکي چاپېریال او  ،رصو څخه جوړې شوي ديعنا میاويیکبرې چې د ډ

و کې تغییر ریالیزو رشایطېق کې قرار لري، خو کله چې په چاپي رشایطو س ه  په توافډینامیکترمو 

 . دغه بدلونکېږيډبرې هم د نویو رشایطو س ه د توافق په موخه د بدلون س ه مخامخ  ،رايش

 - وييمیاکپر دغو بدلونونو د  سبېر هون وي او یا امکان لری یوازې سرتکچري یا تکسچري بدل

 ترکیب بدلون وي.  يمرنالوجیک
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ږي ېبدلون له دې نه هم جوت ويکيمیامیتامورفیزم پروسې په بهیر کې د ډبرو  د

 ۍورنپه م، ...  شار، حرارت، محلولونهزمن فکتورونه لکه فېچې په نوموړې پروسه کې اغ

خټین ې لګې په توګه کله چې. د برکويکشنونو ته تغییر و ډبرو کې د مایعاتو او ګازاتو فر 

ه نو په زیاته کچه مایعات ترېنه د فشار په واسط ،ز الندې رايشېترسبات د میتامورفیزم تر اغ

وځي او د لوړ میتامورفیزم درجې له خوا ټیټ میتامورفیزم لوري ته حرکت کوي. څرګند ه د ه 

 واد چې د انحاللیتـه هغه مـانګړي توګـپه ځ يو  لهـمایعات د یو لړ موادو س ه م يشو  ادـچې ی

 درجه یې لوړ ه د ه. 

 ويکيمیا کې ( منطقوي، کانتکتي، فشاري او داسې نورو د میتامورفیزم په ټولو ډولونو )

ډولونو  خو د میتامورفیزم د نورو ؛یا زیاته کچه صورت نیيس هاو مرنالوجیکي تغییرات په کم

ات عمومیت ترکیب بدلون زی ويکيمیا( میتامورفیزم کې د  يسمتا په پرتله، په کانتکتي )

او د مګامتیکي کتلې  يتامورفیزم کې د حرارت رول زیات و لري ځکه چې په دغه ډول می

 ذ کوي. په شاوخوا ډبرو کې نفو کېږيڅخه چې کوم محلولونه او ګازونه جال 

رکړې راکړې و  یاويمیکپروسو په لړ کې د جامدو محلولونو ترمینځ  میاويیک د جیو

نتکتي میتامورفیزم کې په کا چې اکرثا   کېږيویل   (Metasomatism)ته میتاسوماتیزم

دو کې د اوږ په تلې او مجاورو ډبرو ترمینځ د پويلدغه عملیه د مګامتیکي ک ږي.ېواقع ک

خو له دې کبله چې په محیط کې له یو نه زیات سیستمونه  ،ږيېیو زون په شکل څرګند

 . ينوموړی زون زیات څرګند نه و  ،وي فعال

دولومیتي ډبرو کې نفوذ وکړي نو  -په هغه صورت کې چې اسیدي مګام په کاربنايت

ای اکساید ډږي او په پایله کې یې د سلیکان ېراکړې ورکړې ته ښه زمینه برابر  میاوييک

)2(SiO  يبن دای اکساید له السه ورکو او کار  کېږيپه کاربنايت ډبرو کې ځای پرځای .

ي ــسلیکات – ځانکړي کاربنات شمېرو ــاو ی کېږيل ـوی (Skarn)ه سکارن ــپروسې ت هــدغ

silicate)-(Calc  مرنالونه لکه والستونیت)3(CaSiO دیوپسید ،)6O2(CaMgSi ګارنیت ،

)12O3Si2Al3(Caشیلیت ، )4(CaWO نې وړ د ه چې ږي. د یادو ېاو داسې نور مرنالونه تشکیل

راتلو امکان هم شتون لري. سکارن د  مینځ تهرمو د ېر کاين ز ېشم په سکارن کې د یو

چې د تغییراتو  ه لګه دېښکار ه ب  هتغییراتو یو  ويکيمیاکانتکتي میتامورفیزم په بهیر کې د 

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې ...
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یرات دو س ه تغیېلې په زیاتاوږدو کې زیات وي او د پويل نه د فاص په شدت یې د پويل

 .(364 .: ص5)  ،ږيېهم کم

نو مشخصو  رات د ځیمرنالوجیکي تغیی - ويکيمیایزم پروسې په بهیر کې د میتامورف

 راځي چې هر یو یې په جال توګه تر بحث الندې نیسو:  مینځ تهز الندې ېالملونو تر اغ

 مرنالوجیکي بدلونونو په برخه -ويکيمیاد ډبرو د رشایط:  يډینامیک -  الف: ترمو

ار او حرارت د میتامورفیزم د خورا مهمو زمن دي. فشېاغډېر ي رشایط ډینامیککې ترمو 

 ورفیزم پروسې. د میتامکېږيتغییراتو په برخه کې اغېزمن ګڼل  ويکيمیافکتورونو په توګه د 

وړ ــر څنګ لــپورې دی. د دې ت دــګری يد سانت يدرج 150 - 800وال له انټر د تودوخې 

تونو په پایله مګامتیکي فعالی فشار چې د پورتنیو طبقاتو د وزن له کبله یا د تکتونیکي او

ایطو رش ي ډینامیککې مینځ ته راځي، ډبرې او مرنالونه دې ته اړ بايس چې د نویو ترمو 

 ترکیب غور ه کړي.  ويکيمیاس ه سم 

 فعالیت تشدید ويکيمیا همدارنګه د حرارت او فشار له امله د ځینو عنارصو جیو

س ه کوالی يش نوي مرنالونه  ۍآسانږي او په ېاو تعامل قو ه یې زیات د مهاجرت .مومي

ش هم د حرارت او فشار له مخې شوی چي ېفاسیسونو و  يراوړي. د میتامورفیکمینځ ته 

 Mineralتر څنګ د یو ه مرنايل ټولګې )(Guide Mineral) هر فاسیس د الرښود مرنال 

Assemblage شتون له مخېه مرنالونو د کموايل یا ن شمېر( د زیاتوالی او یا د یو 

ړي رشایطو کې ځانک يډینامیکپه دې معنی چې په معینو ترمو  ؛يش کېدایتشخیص 

نيس لګې په توګه په شین سال ېد ب لو فیصدي ګانو مینځ ته راځيېالبېمرنالونه په ب

کیلو بار دی،  10 - 7او فشار  ګرید يدرجه د سانت 550فاسیس کې چې حرارت یې تر 

 ږي په داسې حال کې چې په ګرانولیټيې، شین هارنبلند او ایپیدوت تشکیلکلوریت

کیلوبار  13 - 12نه زیات او فشار  ګرید يدرجه د سانت 750فاسیس کې چې  تودوخه د 
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په ټیپیک ډول ګرانولیت مینځ ته راځي او ورس ه کوارس، فلدشپاتونه، پایروکسین او  ،پورې وي

 .(138 .: ص4) ،ږيېګرانات هم تشکیل

 

 

 

 .(6) ی رشایطو س هډینامیکیزم د فاسیسونو اړیکه د ترمو : د میتامورفشکل .1

 - وييمیاکر ه پر سرتکچري او تکسچري نښو د ېې خوا د میتامورفیزم درجه هم سبله بل

او یا  ړوالیلود یو ه ځانګړي عنرص د فیصدي  .ترکیب له مخې تعیینېدلی يش مرنالوجیکي

ه اساس یې د میتامورفیزم د درجې پ چې په اړ ه لريي رشایطو پورې ډینامیکټیتوالی په ترمو 

اړ ه لري چي په لوړ فشار او  يالبته دا د هر عنرص په ځانګړنو پور  ،شوهکله قضاوت کوالی 

 وييمیاکد اوسپنې جیو  مثال   ؛ږي که زیاتوالی موميېیت کمفعال ويکيمیا حرارت کې یې جیو

ېدو س ه سم یې د د زیات ېیعنې د تودوخ ؛متناسب دی له حرارت س ه فعالیت مستقیام  

 ږي. ېفعالیت کچه لوړ  ويکيمیاجیو 

 ینځ تهمدغه راز په میتامورفیکي ډبرو کې ځینې مرنالونه یوازې د لوړ فشار په نتیجه کې 

کیانیت،  ،د مثال په ډول ؛ږيېپه نوم یاد (Stress minerals)راځي چې د فشاري مرنالونو 

 میتامورفیکي فاسیسونه

C°حرارت   

فشار   

(MPa) 

 

دلېګرانیتونو قسمي ذوب کد   
A = لوړ حرارت. -ټیټ فشار( متايس تحولجیو ترمال گرادینت )لوړ  

B= ( لوړ فشارنورمال جیو ترمال گرادینت )لوړ حرارت. -منطقوي تحول 

.C =تیټ حرارت -ټیټ جیوترمال ګرداینت )سبدکشن( لوړ فشار 

 

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې ...
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الندې  زېرنالونه بیا یوازې د حرارت تر اغاستورولیت، امفیبولونه او داسې نور. ځینې نور م

 .(341. ص: 1)  ،ت، کاردیریت، الیوین او ځینې نورسلیامنی مثال   ؛ږيېلیتشک

س ه ویالی شو چې د میتامورفیزم پروسې په لړ کې د ډبرو د  لرينپامپه پورتنیو کرښو ته 

 ي. ونډ ه لر  يییراتو کې حرارت او فشار، ټاکونکمرنالوجیکي ترکیب په تغ - ويکيمیا

د اولیه ډبرو ډول او ترکیب هم د میتامورفیکي ډبرو په ب: د اولیه ډبرو ډول او ترکیب: 

مرنالوجیکي ترکیب کې مهمه ونډ ه لري، په ټولیز ډول ویالی شو چې په میتامورفیزم  -ويکيمیا

ه دلونونه چې پب ير ترکیبېيل بدلون صورت نه نیيس، هغه شمترکیب ک   ويکيمیاکې د ډبرو د 

 ۍتجدید، د مرنالونو د فیصد د مورين مرنالونو ساختامين ،راځي مینځ تهمتحوله ډبرو کې 

ر او ځینې یراتګ، په ایزوموريف قطار کې د عنارصو د تناسب تغی مینځ تهبدلون، د نویو مرنالونو 

 ږي. ېنورو مواردو ته شامیل

تر سرتګو  ډبرو کې ايلمرن  مونوپه  د مرنالونو ساختامين تجدید اکرثا  ډبرو  ۍمورناولیه یا د 

راځي چې د کلسیت له مرنال نه  مینځ تهمرمرونه د آهکي ډبرو له تحول څخه  مثال   ؛کېږي

رنال ږي. د کوارس مېچې د کواريس شګو له تحول څخه جوړ تشکیل شوي دي یا کوارسیتونه 

 راځي.  مینځ ته څخهمورين مرنال د ساختامين تجدید  له

نه پرته نور مرنالونه شتون نلري  CaCO)3 (کې هغه وخت د کلسیتد مرمرونو په ترکیب 

ه ډبرو کې د ناخالصیت د شتوايل پ نۍنلري. په مور  ايل ناخالصیت وچې مورنۍ ډبر ه یې مرن 

 ې په توګه که د کوارس ناخالصیتد بیلګ ،راتالی يش مینځ تهوي مرنالونه هم صورت کې ن

ونو ږي یا د املونیم او مګنیزیم د اکسایدې( جوړ  تکلسیم سلیکا نو د والستونیت مرنال ) ،يو 

 راځي.  مینځ تهپه موجودیت کې انارتیت او امفیبول 

2CO + 3CaSiO → 2SiO + 3CaCO 

 کلسیت + سلیکان دای اکساید → والستونیت + کاربن دای اکساید

لونو امرن  شمېرډبرو کې دولومیت موجود وي، نو د یو  یودغه راز که چیرې د مرمرو په مورن

 راتلو امکان شتون لري.  مینځ تهنورو د  فورسرتیت، شپنیل، دیوپسید او دايسلکه 

22CO + 4SiO2Mg + 32CaCO → 2SiO + 2)32CaMg (CO 

 تدولومی + سلیکان دای اکساید → کلسیت + فورسرتیت + کاربن دای اکساید

 طبیعت
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ک او ځینو ابر  ول له کوارس، فلدشپات،ډه چې خټینې رسويب ډبرې په ټولیز لکه څرنګ 

نوي مرنالونه  مېرشنو د هغوی د میتامورفیزم په پایله کې یو  ، خټینو مرنالونو نه تشکیل شوي وي

راځي. د نویو مرنالونو تشکیل د سلیکان، املونیم، پتاشیم،  مینځ تهد نویو ساختامنونو س ه 

فیزم د د میتامور  خټینې رسويب ډبرې و عنارصو په تناسب پورې اړ ه لري.اوسپنه او داسې نور 

او په لوړ ه درجه  شیست –فیلیت  –زالندې، ورقه یي میتامورفیکي ډبرې د سلیت ېفکتورونو تر اغ

رفیزم تر ډبرې د متايس میتامو  رسويب يکله چې خټین ( جوړوي. هپاراګنایسون کې ګنایسونه )

یریت زیت او کوردلو شویو مرنالونو تر څنګ د روتیل، کروندم، اندا نو د یادو ،ز الندې رايشېاغ

  .(338 .ص:1) ،مینځ ته راوړيږي او یو ډول ډبر ه د هارنفلس په نوم ېليمرنالونه تشک

یکي مرنالوج - ويکيمیاکه په همدې مورد کې د کابل د شېردروازې سیرۍ د ګنایسونو 

تغییرات د هغوي د مورنیو ډبرو ترکیب ته پام س ه مطالعه کړو نو ویالی شو چې د ګنایسونو 

 یب د مورنیو ډبرو له ترکیب س ه مستقیمه اړیکه لري.ترک

 

 .(64 .: ص2) ،دروازې د ګنایسونو او د هغوی د اولیه ډبرو تر مینځ ترکیبي اړیکه : د شېرشکل.2

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې ...
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د ځینو جزیي  ږيېه ډبرو د تحول په پایله کې تشکیلاورتوګنایسونه چې د ګرانیتی ناری

ساختامين  ، خو ديشان د  ه یوډبرې له ترکیب س  ۍننه پرته، د ترکیب په لحاظ د مور توپیرونو 

ړنو له مخې بیا د زیاتو توپیرونو لرونکي دي. همدا رنګه ناریه قلوي ډبرې د میتامورفیزم ځانګ

فیبولیتونو، ږي. لکه امېډبرو بدل يتبلور کوي او په نویو میتامورفیکپروسې په ترڅ کې  مجدد 

 هارنبلند شیستونو او داسې نور. 

  (Protoliths)ډبرو اولیهډبرې د هغوی د  يلوجیکي ترکیب په لحاظ میتامورفیکمرنا - وياکيمید 

 .کېږيشل ېجال صنفونو و د ډول په اساس په اوو 

 Mgچې د مانتل نه سچینه اخيل او له  (Ultramafic Rocks)اولرتا مافیکي ډبرې  .1

رونکي رونکي او غیراوبه لبه لنه بډای مرنالونه په کې زیات وي. د میتامورفیزم په صورت کې او 

 راوړي.  مینځ تهمرنالونه  (Mg-Silicate) سلیکايت -يمګنیزیم

ترسبايت ډبرې دي او د کلسیت  ويکيمیاچې  (Carbonate Rocks)کاربناتی ډبرې  .2

او ډولومیت له مرنالونو نه تشکیل شوی، د میتامورفیزم په صورت کې د معادل ترکیب مرنالونه 

 مرنالونه او کلسیت جوړوي.  سلیکايت -ي، کلسیمMg-Caلکه 

( په زیاته انداز ه پراختیا لري چې د میتامورفیزم په صورت کې د معادل  خټې پیلیتونه ) .3

شوي  راوړي. یاد نځ تهمی( لکه سلیت، فیلیت، شیست او ګنایسونه  میتا پیلیتونه ترکیب ډبرې )

 ي وي.او املونیمي مرنالونو نه غن K- Alمیتامورفیکي ډبرې له 

: دا هغه خټې دي چې په زیاته کچه کاربنايت مرنالونه لري د (Marls)مارل  .4

 راوړي.  مینځ تهسلیکاتی مرنالونه  Al-Caمیتامورفیزم په صورت کې 

: د مافیکي ډبرو د تحول په پایله کې مافیک (Mafic Rocks)مافیکي ډبرې  .5

 -Alانداز ه د  راځي چې په زیاته مینځ تهشیستونه، ګنایسونه، شنه شیستونه او امفیبولیتونه 

Fe- Mg- Ca – .سلیکاتی مرنالونو لرونکي وي 

فلدشپايت ډبرې: چې د ارکوز، ګریواک، شګلنوډبرو، ګراویلیتونو او ګرانیت،  -کوارتز .6

ګرانودیوریت، تونالیت او سیانیت میتامورفیکي محصوالتو ته شامله د ه او د معادل ترکیب 

 .مرنالونه په کې پراختیا لري
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د ځانګړي ترکیب لرونکي ډبرو میتامورفیکي محصوالت: لکه چرت، ایواپوریتونه،  .7

 .(26 .ص :3) ،نور زې ډبرې، التریتونه او داسېولکانیکي ترسبات، اوسپنی

تامورفیزم یډبرې ډول او ترکیب د م ۍه په پام س ه ویالی شو چې د مورنپورتنیو مطالبو ت

 مینځ تهظ اب کې تعیینوونکی رول لري. د ترکیب په لحډبرو په ترکی يپر مهال د میتامورفیک

راتګ  ینځ تهممستقیمې اړیکې لري د نویو مرنالونو  یو د بل س ه ډبرې ۍراتلونکي ډبرې او مورن

 او لري. طبیعت پورې تړ  ويکيمیا ډبرو په جیوۍ ي رشایطو د مورنډینامیکپر ترمو  سبېر ههم 

د میتامورفیزم پروسې پر مهال یو معمول امر  راتلل مینځ تهد محلولونو محلولونه:  (ج

ځکه چې د حل کیدو وړ  ؛راغيل محلولونه د ډبرو په تحول کې مهم رول لوبوي مینځ تهدی، 

ونه د ځان س ه اضافی په اوږدو کې محلول ي. د الر کېږيږدول ېلولونو په واسطه لمواد د مح

 . چي باآلخر ه یې په نورو ډبرو کې مرتسب کوي مواد هم اخيل

ورفیزم یتامم لکه په متايس نه سچینه واخيل مذايب يد مګامتیک يش کېدایمحلولونه 

او یا امکان لري چې په  يه جال او مجاورو ډبرو کې نفوذ کو ن کې چې کوم مایعات له مذايب

د   فذونهمورين ډبرو کې د موجودو اوبو څخه محلولونو جوړ يش په داسې توګه چي د ډبرو من

 راوړي.  مینځ تهاوبه په جال شکل محلول  ياو شته منفذ مله بند يشلوړ فشار له ا

په دواړ ه صورتونو کې محلولونه د زیاتو منحله موادو لرونکي وي، کله چې په ډبرو کې نفوذ 

له  ؛یيسراکړ ه ورکړ ه صورت نفعالیت په نتیجه کې د آیونونو او مالیکولونو  ويکيمیاوکړي نو د 

ترکیب کې بدلون راځي. هغه محلولونه چې په  مرنالوجیکي او ويکيمیاد ډبرو  دې س ه

لحاظ فعال دي، د لوړ حرارت لرونکي وي چې په هغوي کې هایدروفلوریک اسید،  ويکيمیا

 او داسې نور موجود وي.  CO4CH2,S, H2, H2SO ,2برومین، فلورین، 

 پایله

روسې په یزم پپه پایله کې ویالی شو چې د میتامورف ، تېر بحث ته په کتنې س ه 

ز الندې ېو الملونو تر اغالوجیکي بدلونونه د یو لړ ځانګړ مرن  -ويکيمیابهیر کې د ډبرو 

سب متنا د عامل فکتور د شدت س ه مستقیام   راځي چې د تغییراتو شدت هم مینځ ته

او ترکیب د  ډبرو ډول ۍڅنګ د مورنایطو او محلولونو تر رش  يډینامیکوي. د ترمو 

 په ترکیب کې خورا مهم رول لري. میتامورفیکي ډبرو 

 د میتامورفیزم پروسې په بهیر کې ...
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ډبرو ترکیبي  ۍر کې د میتامورفیکي ډبرو او مورنپه ټولیز ډول د میتامورفیزم پروسې په بهی

 عنارصو تجمع او انتشار د ويکيمیاد  ،له بلې خوا؛ وګه له مینځه نه ځيارتباط په مطلقه ت

رې اړ ه لري، تر طبیعت پو  ويیاکيم لو عنارصو په جیوېالبېیتامورفیزم پروسې په بهیر کې د بم

په  عنارصو تحرک یو له بل س ه توپیر لري او ويکيمیاي رشایطو الندې د ډینامیکځانګړو ترمو 

 ي. ږېرنالوجیکي ترکیب کې ځای پر ځای کم -ويکيمیاهامغه تناسب عنارص د ډبرو په 

 وړاندیزونه

ي د میتامورفیک واد کېېږي تر څو په هېکڅېړنیزو مراکزو ته وړاندیز  –علمي  -۱

تر څو په دې هلکه جیولوجیکي  ؛ډبرو د تحول د رشایطو په اړ ه هر اړخېزې څېړنې وکړي

 مطالعات بشپړ يش. 

رکیب او ت ويکيمیا -تر څو هغه میتامورفیکي ډبرې چې د مرنالوجیکي ،ږيېوړاندیز ک -۲

  ه مطالعهړ دقت س ساختامين جوړښت له پلو ه په ودانیزو چارو کې د ګټې اخېستلو وړ دي، په لو

 او په کیفي لحاظ زون بندي يش.  
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 محقق نرصالله فلک 

 ادی با مدل ریاضیکیتحلیل برخی از مسایل اقتص
 

Analyzing Some of Economical 

Problems through Mathematical Model 
 

Reasearcher Nasrullah Falak 
  

Abstract 
 

To attend of important instances that make key words of 
this article and elements fundamental are our discussion. 
For make of prominent of the target and urgency this article 
the following points in the structure of important 
mathematics’ model is fundamental. The formula is  

 
 

 
 

 

 
ln ,

f t pf pd
f t E p

dt f t f p

 
  

. 

        Hence, this tow formula from left to right called the 
comparative exchange of rate and request sensitivity that its 
application is axis our discussion. In this article target is 
application of mathematics’ model above in computation of 
comparative   exchange of rate and request of sensitivity in 
the market.    
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 خالصه
 موارد مهم که کلامت کلیدی و عنارص اساسی  این مقاله را در بر می گیرد باتوجه به 

رشح و بسط موضوع به آن مترکز یافته است. به منظور ایجاد برجستگی هدف و رضورت، 

 این مقاله نکات زیر را در ساختار مدل ریاضیکی مهم و اساسی ارزیابی منود ه 

  فورمولو 

 
 

 
 

 

 
ln ,

f t pf pd
f t E p

dt f t f p

 
   

از چپ به راست،  فورمولاساسی را در این مقاله می سازد. از این رو، این دو  لفهؤ م

است که کاربرد آن مورد است قابل بحث. در این مقاله انعطاف  تقاضا تبادل نسبی نرخ و 

نرخ و واقع استفاد ه از مدل ریاضیات فوق در محاسبه تبادل نسبی  پی گیری هدف در

 در بازار است.انعطاف تقاضا 

 قدمهم

اقتصاد امروز یکی از موارد بحث برانگیز جهانی به شامر می رود. نهاد ها و تصدی 

های خصوصی و عمومی در پی بیان قاعد ه های مناسب مدل های اقتصادی برآمد ه اند. 

سیر اندیشۀ اقتصادی پارامرتهای مهم تجاری را به منظور دست یابی به طرح و بیان 

ی اقتصاد های ریاضیاتی ارایه داشته اند. مکاتب مفاهیم سیالی کمی در قالب مدل

اکرثاَ در ارایه نظریات با ابهام ومشکل رو بروی بودند، اما ارایه مدل ریاضیاتی که بیشرت 

( و مکتب شیکاگو به John minard Kinzدرمکتب کینزی توسط جان مینارد کینز)

که اقتصاد دان بودند که هردو در کنار این (Meliton Fridman)وسیله ملیتون فریدمن 

ریاضی دان نیز بودند، بیان شد. این مکاتب مبتنی بر اصول ریاضیات به کار خویش 

ل باتوجه به روایت تاریخی دانیپرداختند و این امر سبب جاافتادگی و شهرت آنها گردید. 

( ریاضیدان هلندی هنگام مطالعۀ ربح مرکب به عدد دست Danial Barnolyبرنولی )

( پیوند می زنند، John Niperعدا آن را بنام اویلر و در برخی موارد به جانیپر)یافت که ب

مواجه  𝑒( گر ه خورد ه است. چون دراین مقاله به عدد Eulerاما عدد مزبور بنام ایولر)
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خیلی فرشد ه و گذرا ه به کار کرد برنولی می پردازیم که مبتنی بر عدد مزبور هستیم، لهذا 

 است، یعنی:

وی  .توانست این عدد را کشف کند ربح مرکب هنگام مطالعه بر روی مسأله برنولی

منظور  %100باشد و بهر ٔه یک سالۀ آن   1.00$ گفت حسابی را فرض کنید که در آن

گردد. اگر بهر ه یک بار ه در پایان سال محاسبه و پرداخت شود، در پایان سال در این 

گر بهر ه دو بار در سال یعنی شش ما ه یک بار به خواهیم داشت. اما ا 2.00$ حساب

رضب خواهد شد،  1.5محاسبه گردد، مقدار حساب تا پایان سال دو بار در  %50 انداز هٔ 

1.00) یعنی × 1.5)2 = . اگر چهاربار این کار صورت گیرد، حساب در پایان $2.25

1.00)سال برابر  × 1.25)4 = $2.4414  و اگر ماهانه محاسبه شود می شود ⋯

(1.00 × 1.0833 ⋯ )12 = $2.613035 ⋯   

  های زمانی کوچکرت، انرتوالبرنولی متوجه شد که این سلسله برای محاسبه در 

 منجر به بدست هفتگی سودگردد. محاسبٔه  بیشرت به یک عدد ثابت نزدیک می

2.692597$  آوردن  2در پایان سال می گردد، در حالی که محاسبٔه روزانه آن با   ⋯

2.714567$ سنت افزایش به عدد زمانی برای  انرتوال nرسد. با استفاد ه از می ⋯

به سمت اعداد  n گردد که بامتایل، مشاهد ه مینرتوالادرهر   𝑛/%100 محاسبٔه سود

، طوری که اگر می شودنزدیکرت  𝑒 بزرگرت، مقدار باقی ماند ه در حساب در پایان سال به عدد

2.7182818$ محاسبه و پرداخت سود به صورت پیوسته صورت گیرد به عدد خواهیم  ⋯

𝑅و سود  1.00$ اب بارسید. به صورت عموم، حس + با محاسبٔه پیوستٔه سود در یک   1

 .منتهی خواهد شد 𝑒𝑅 سال به عدد

از جانبی دانش ریاضیات امکان مناسبی را به منظور تحلیل های دقیق، توصیف های 

راهم می مناید. ماهیت کمی روابط بین پدید ه ها و کاهش خطا در پیش بینی های علمی ف

متغیر های اقتصادی در کناری الزامات برنامه ریزی بانی اصلی بسط  کاربرد ریاضیات در 

اقتصاد شد ه است. دقت باالی ریاضیات در ارایه مدل ها سبب رو آوردن اقتصاد دانان به 

 منظور بیان دقیق نظریه های شان به ریاضیات محسوب می گردد. بنا براین از مدل

 ریاضیاتی اصطالح عملی کاربردی مهم این مقاله را می سازد.   

 ادی با ...تحلیل برخی از مسایل اقتص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8


 

116 
 

 اهمیت تحقیق

ریاضیات در این امر مهم و  ۀسازند موارد اقتصادی اهمیت مهم جهانی دارد، لهذا نقش

ایند ی مبتنی بر فر دحیاتی محسوب می گردد. با توجه به آن بررسی برخی از مسایل اقتصا

 ن عرصه تلقی می شود. ریاضیات از اهمیت بزرگی در ای

 مربمیت تحقیق

این مقاله در پی آن است که بتواند بازتاب مدل ریاضیکی را دربیان مفاهیم تغییرات 

نسبی نرخ و انعطاف  تقاضا مبتنی بر مشتق توابع ارایه مناید. مربمیت این نوشته در 

اصول  پایه وطرح و ارایۀ مفهوم اقتصادی بنام تغییرات نسبی نرخ و انعطاف  تقاضا بر 

  مشتق توابع است، رضورت اصلی را اریه می کند. 

 هدف تحقیق

 های زیر به تحلیل و بررسی هدف موضوع می پردازیم: فورمولتحت 

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑓(𝑡) =

�́�(𝑡)

𝑓(𝑡)
 , 𝐸(𝑝) =

𝑝�́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
 

قاضا نعطاف  تهای مزبور از چپ به راست مدل ریاضیکی تغییرات نسبی نرخ و ا فورمول

واقع دو نکته محوری بحث مقاله حارض را حمل می منایند.  را بیان می دارند که در

های مزبور در گام نخست الزامی بود ه استفاد ه از آنها در بیان مفاهیم  فورمولتحلیل 

 می سازد. را غیرانتزاعی اقتصادی هدف این مقاله 

 سوال تحقیق

فاهیم اقتصادی را رشح منایند؟ آیا رشح ریاضیکی مطالب آیا ابزار های ریاضیکی می توانند م

اقتصادی بازتاب دهند ه نیازهای الزامی علمی است؟ پاسخ این دو پرسش در ادامه مقاله مبتنی بر اصول 

 روش تحقیق پی گیری خواهد شد و پس از تحلیل و ارزیابی موضوع، یافته های مقاله بیان می گردد. 

 تحقیق میتود

ررسی فرایند مشتق لوگارمتی به ب مبتنی بر محاسباتی -روش تحلیلی این مقاله به

آن است که تا نکات مهم کار  و ارزیابی گرفته شد ه است. باتوجه به این مورد سعی بر

 تحقیقی به اجرا گذاشته شود.  -علمی
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 نسبی نرخ فورمولپروسه 

مشهود است  د،مبحث لوگارتم و توابع لوگارمتی ربط دار  ۀبه حوز  𝑙𝑛𝑓(𝑡)تابع 

خوش دگرگونی بدون تردید تابع نیز دست گردد، تابع اگر متغیر دچار نوسان در هر

ییرات در زبان ریاضی به صورت زیر قالب غاسب به تحول متغیر می شود. این تمتن

 بندی می گردد:

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑓(𝑡) =

�́�(𝑡)

𝑓(𝑡)
              (∗) 

میان متغیر و تابع را به صورت دقیق و فاقد  مدل ریاضیکی اخیر نظام روابط

هرگونه خطا ارایه داشته و مقدار در هردو طرف این رابطه اغلب تغییرات نسبی نرخ 

𝑓(𝑡)  در هر واحد تغییرات𝑡 واقع، این مقدار تغییر نرخ  نامید ه می شود. در𝑓(𝑡) ،

 مقایسه می شود.  𝑓(𝑡)با خود  �́�(𝑡)یعنی 

        این مدلی ریاضیکی مطلب را در نظر می گیریم. فرض را براین  به منظور وضاحت

بر  𝑡اوسط قیمت هر کیلو گرام کباب گوشت گوسفند در زمان  𝑓(𝑡)می گیریم که

مبین اوسط قیمت یک موتر تیز رفتار)نوع و مدل آن داد ه  𝑔(𝑡) حسب دالر باشد و

به دالر و مقیاس  𝑔(𝑡) و  𝑓(𝑡)رآن د بر حسب دالر منظور گردد،𝑡 شد ه باشد( در زمان 

تغییرات  به ترتیب مبین �́�(𝑡)و  �́�(𝑡)زمان به سال سنجید ه شود. پس مشتق معمولی 

کباب گوشت گوسفند و موتر تیز رفتار گفته می شود که درواقع نرخ قیمت هر کیلو گرام 

 𝑡0در زمان  مناییمسنجش هرکدام بر حسب دالر در سال ارایه می گردد. فرض می 

𝑓(𝑡0)داشته باشیم که = 𝑔(𝑡0)و   5.25 = . عالو ه بر آن فرض را براین 12000

�́�(𝑡0)می گیریم که  = �́�(𝑡0)و  0.75 = باشند. پس می توان گفت که   1500

، دالر در سال افزایش یافته است 0.75نرخ قیمت هر کیلو گرام کباب به  𝑡0در زمان 

         دالر افزایش را نشان  1500نرخ قیمت موتر تیز رفتار جدید در سال تا  در حالیکه

این حالت سوال پیش می آید که قیمت کدام یکی از این دو کاالی تجاری   می دهد. در

به این معنی نیست  ،بیشرت است 0.75نسبت  1500بیشرت افزایش یافته است؟ چون 

اید ب ،است، مبین افزایش باشد. به این ترتیب که نرخ قیمت موتر نسبت به کباب بیشرت
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فیصدی نرخ قیمت افزایش  را بدانیم. معموال   محاسبۀ تفاوت قیمت های واقعی هر دو کاال

𝑡  هر کاال تحلیل می مناید، لهذا در = 𝑡0  فیصدی افزایش نرخ هر کیلو گرام کباب در سال

 عبارت است از:

�́�(𝑡)

𝑓(𝑡)
=

0.75

5.25
≈ 0.143 = 14.3% 

 اما در عین زمان فیصدی افزایش نرخ قیمت موتر تیز رفتار عبارت است از:

�́�(𝑡)

𝑔(𝑡)
=

1500

12000
= 0.125 = 12.5% 

بنابراین، فیصدی قیمت کباب نسبت به موتر افزایش بیشرت را نشان می دهد. دانشمندان 

 رات درصدییا تغیی نسبی نرخ ) در بحث پیرامون عاید و بدهی ملی از تغییرات علم اقتصاد اکرثا  

( بهر ه می برند، زیرا این میزان تغییرات به سهولت قابل تحلیل و مقایسه است. مدل های ریاضی 

مفاهیم پیچید ه اقتصاد را به سهولت قابل فهم ساخته و فرصت مقایسه کمیت های اقتصاد فراهم 

ل های ریاضیکی در حوز ه این است که درک شهودی از مد می مناید. در این نوشته سعی بر

این حال جا دارد که روی مدل ریاضیکی تقاضا متمرکز شد ه و صورت  اقتصاد بدست دهیم. با

 یم. یبه حل مسایل مترکز منا ریاضیات معادله تقاضا را بر شمرد ه بعدا  

تنی طۀ ناگسساین مورد با مدل ریاضیکی قبلی از پیوند عمیق برخوردار بود ه و از یک راب

براین به تحلیل مدل ریاضیکی موارد می پردازیم که مبین معادالت حق مناید. بنا حکایت می

انحصاری صنایع و مهارت های محض تجاری است. خاطر نشان باید ساخت که به صورت رصیح 

محک می زند. به  𝑞را باتوجه به معادله تقاضا برای هرمقدار تولید شدۀ  𝑞قیمت مارکیت، تقاضای 

 ی را جهت وضاحت هدف موضوع در نظر می گیریم، یعنی:صورت منونه مطلب

𝑝 = 150 − 0.01𝑥 
واحد کاالی مزبور قیمت هر واحد را 𝑥 این معادله ساد ه به نظر می رسد که به منظور فروش 

150 − 0.01𝑥 واحد  6000. با توجه به معادله تقاضای مزبور جهت فروش مناییمن یرا دالر تعی

150ال آن باید قیمت در هر یک این کا − 0.01(6000) = ردد. به منظور دالر معین گ 90

 یم. یحل می منا 𝑥موصوف را برای  ۀمعادل ،تحلیل بیشرت

𝑥 = 100(150 − 𝑝) 
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 𝑞یم که یت فراهم منار مبین قیمت هر واحد کاالی مزبور است. هرگا ه فرصاخ ۀمعادل

 بازتاب دهندۀ مقدار معادله اخیر باشد، پس داریم:

𝑞 = 100(150 − 𝑝) 
𝑞ر مقدار کاالی مزبور به شکل اخ ۀلمعاد = 𝑓(𝑝) واقع مبین  ارایه می دارد که در

𝑓(𝑝)به صورت رابطۀ  𝑓(𝑝)حالت تابع  = 100(150 − 𝑝) ادامه ازعان  می باشد. در

 𝑝را به عنوان قیمت   𝑓(𝑝)و تابع  𝑞 باید داشت که همیشه تابع تقاضا را به صورت مقدار

 . (194 .ص :3، )ارایه داد

𝑞 براین مدل ریاضیکیاضای کاال را پائین می آورد. بنامعموال  افزایش قیمت تق = 𝑓(𝑝) 

متناقص بود ه و در هرحالت از میل منفی برخور دار می باشد. پس سوال پیش می آید که 

ی ن گفت که مدل ریاضیکاکدام حالت مؤثر واقعی می گردد؟ می تو  این مدلی ریاضیکی در

𝑞تقاضا  = 𝑓(𝑝) براین مشتق را برای قیمت احتوا می کند. بنا مورد نیاز مقدار�́�(𝑝) 

 رد. در مقابل طراحیتغییرات مقدار تقاضا را با تغییرات قیمت به محک مقایسه می گذا

فرصت را فراهم می مناید که تا به کمک آن بتوان نسبت نسبی تغییرات مقدار  مفهوم انعطاف

 مت مقایسه منود.     مورد نیاز را با نرخ نسبی تغییرات قی

تقاضای  یم. تابعییکی را به رصاحت اسکلیت بندی مناست که مدل ریاضاحاال وقت آن 

𝑞 = 𝑓(𝑝)  و قیمت𝑝  ،را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می دهیم. پس تحت این قیمت

 مدل ریاضیکی نسبت تغییرات نرخ نسبی مقدار مورد نیاز را به بررسی می گیریم: 

[ مقدار تغییر نسبی نرخ]

[ قیمت تغییر نسبی نرخ]
=

𝑑
𝑑𝑝

𝑙𝑛𝑓(𝑝)

𝑑
𝑑𝑝

𝑙𝑛𝑝
=

�́�(𝑝)
𝑓(𝑝)

1
𝑝

=
𝑝 × �́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
  

 ،نبراینفی بر خوردار است، بناکه تابع تقاضای معمولی همیشه از میل می یاز آنجا

�́�(𝑝) ر نیز در هر حالت منفی می باشد، از این لحاظ مقدا
𝑝×�́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
منفی  𝑝در هرقیمت  

با کمیت های  دانشمندان این حوز ه ترجیحا   ،حاصل می شود. جهت سهولت محاسبه

رضب منود ه به ادامه بحث  -1تقاضا را در  مثبت کار می منایند، از این نقطه نظر انعطاف

 می پردازیم.
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𝑞ابع ت 𝑝 حساب با توجه به انعطاف  تقاضا در قیمت با این   = 𝑓(𝑝) و 𝐸(𝑝) را به

 به حیث معادله انعطاف  تقاضا ارایه می داریم: صورت زیر قالب بندی منود ه وتعریفا  

𝐸(𝑝) = −
𝑝 × �́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
 

بحث درآمد امر قطعی تلقی می گردد. مدل  باتوجه به معادله تقاضا و تفصیل آن الزاما  

ل و عمق دارد. اقتصاد دانان به این عقید ه اند که ریاضیکی درآمد در این مقاله و موارد فوق تام

𝐸(𝑝0) اگر > 𝐸(𝑝0) خاصیت ارتجاعی دار و اگر 𝑝0 باشد، تقاضا در قیمت 1 < 1 

مسئله مشخص وضاحت خواهد انعطاف پذیراست. این مورد در زیر در   𝑝0باشد، در قیمت 

است بیشرت از آن باشد که بگویم ت مفهوم انعطاف پذیری در این مورد ممکن یمیافت. اه

به تغییرات قیمت پاسخ ارایه می دارد. بنا براین خاطر نشان می سازیم  𝑅(𝑝)چگونه در آمد 

 (.295 .ص:3) ،که مدل ریاضیکی در آمد عبارت است از

[درآمد] = [مقدر] ×  [ قیمت فی واحد]

نوسان گردد یا قیمت از اگر درآمد دچار  ،این قاعد ه اصل پایداری درآمد را در اقتصاد بیان

تحلیل آن به مدل ریاضیکی دقیق به منظوری فراهم آوری را ه بیرون  حالت تعادل منحرف شود،

 𝑓(𝑝)مقدار کاال و  𝑝 مبین تابع درآمد، 𝑅(𝑝)رفت از بحران نیاز است. هرگا ه در این فرایند، 

 داریم: قیمت هر واحد کاال را افاد ه منایند، پس با توجه به رابطه اخیر

𝑅(𝑝) = 𝑝 × 𝑓(𝑝) 
ه مبین ک رابطه اخیربه این معنی است که اگر از قاعد ه مشتق حاصل رضب بهر ه بربیم، تحت 

بین قع مبه مدل ریاضیکی دیگری دست می یابیم که در وا ،آمد استمدل ریاضیکی تابع در 

 ستگی دارد.مت بآمد مبنی بر انعطاف تقاضا به قی. جهت تغییر در می باشدتغییرات مقدار و قیمت 

خوش تحول گردد، با توجه به قواعد ریاضیات به خصوص اصول مشتقات دست 𝑝هرگا ه در این رابطه 

 آمد را  فراهم می مناید، یعنی:در امری بررسی و ارزیابی تابع در توابع فرصت تحلیل 

            �́�(𝑝) =
𝑑

𝑑𝑝
[𝑝 × 𝑓(𝑝)] = 𝑓(𝑝) + 𝑝 × �́�(𝑝)

= 𝑓(𝑝) [1 +
𝑝 × �́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
] = 𝑓(𝑝)[1 − 𝐸(𝑝)] 
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تابع تقاضا همیشه دارای میل منفی است، از این لحاظ هرگا ه  ،باتوجه به موارد فوق

𝑝×�́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
= −𝐸(𝑝)  :فرض گردد 

�́�(𝑝) = 𝑓(𝑝)[1 − 𝐸(𝑝)]                              (∗∗) 
چون در اقتصاد تقاضا امر مهم انعطاف  تقاضا گفته می شود. 𝐸(𝑝)−در این رابطه 

 اخیر، انعطاف تقاضا عبارت است از: فورمولتوجه به فرضیه  با ،بازار تلقی می گردد

𝐸(𝑝) = −
𝑝 × �́�(𝑝)

𝑓(𝑝)
 

را آن اانعطاف تقاضا از مدل ریاضیکی برخوردار است که قابلیت تحلیل بیشرت را دارد، زیر 

 یفت. نسبت تفاوت نسبی قیمت و تفاوت نسببا شیو ه های متفاوت می توان به ارزیابی گر 

لیل این مناسب تح ۀ. گزینانعطاف تقاضا بیان می گردد ایمبن مقدار مورد است که بیشرت بر

        با توجه به این امر فرض  مورد مدل ریاضیکی آن است، زیرا از دقت بیشرت برخور دار می باشد.

𝐸(𝑝0)براین، یر است. بناانعطاف پذ 𝑝0که تقاضا در قیمت  مناییممی  > 1و  1 − 𝐸(𝑝0) 

 �́�(𝑝0)می دانیم که  (∗∗)همیشه مثبت است از رابطه  𝑓(𝑝)که ی منفی است. از آنجای

متناقص گفته می شود. لهذا  𝑝0در  𝑅(𝑝)براین نظر به قانون اول مشتق منفی می باشد. بنا

زایش در درآمد خواهد کاهش در قیمت، افافزایش در قیمت کاهش، درآمد است و برعکس 

1انعطاف ناپذیر باشد، پس  𝑝0اگر تقاضا در  ،بود. ازجانب − 𝐸(𝑝0)  مثبت خواهد بود و از

 کاهش درآمد را ۀنتیجمثبت تلقی می گردد. در این حالت افزایش در قیمت  �́�(𝑝0)اکنون 

ادامه موضوع را  مد را خواهد داشد. درهمرا ه می باشد، و کاهش در قیمت پیامد افزایش درآ 

اضا زمانیکه تق .قیمت است چنین فرشد ه می سازیم: تغییر درآمد در جهت مخالف تغییر در

 . )253 .ص: 2)، انعطاف پذیر باشد، در عین جهت وقتی است که تقاضا انعطاف ناپذیر باشد

 (Gross Domestic Productکه تولید ناخالص بزرگ داخلی ) مناییمفرض می  .1له ئمس

( توسط مدل ریاضیکی زیر که به منظور  م.1990جنوری سال  1)سنجش از 𝑡 کشور، درزمان 

 بیان و ارزیابی گردد. ،مشخص شد ه است فراهم آوری دقت محاسباتی  طرح و

𝑓(𝑡) = 3.4 + 0.04𝑡 + 0.13𝑒−𝑡 
ن لیو یبه تر (Gross Domestic Productناخالص بزرگ داخلی )ات سنجش تولید

(trillionدالر )  .د ه فیصدی رشد نرخ پیش بینی شنکته پرسش برانگیز این است که است
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𝑡زمان  اقتصادی در = 𝑡 و 0 = ی زمان انرتوالچقدر خواهد بود؟ آیا در انجام های 1

در مسیر سود است یا زیان؟ پاسخ به این  ،تغییرات به مشاهد ه می رسد یاخیر اگر می رسد

 می دارد.  از اهمیت مدل ریاضیکی پرد ه بر واقع پرسش های اساسی در

یرات زمان خیر ه می شوید، یر نوسان زمان است یعنی وقت به تغد ،اهمیت موضوع: حل

نکتۀ به ذهن خطور می کند که مبین نرخ پیش بینی شد ه وتغییرات آن است. تحلیل این 

دا می کند. ـپی واعد مشتقات ربطـزبور به اصول و قـاضیکی مـدل ریـوجه به مــمطلب با ت

�́�(𝑡)لهذا   = 0.04 − 0.13𝑒−𝑡 براین تغییرات نرخی پیش بینی شد ه عبارت است، بنا

 است از: 

�́�(0)

𝑓(0)
=

0.04 − 0.13

3.4 + 0.13
= −

0.09

3.53
≈ 0.025 = −2.5% 

صدی تولیدات ناخالص  در 2.5کاهش  آغاز این مدل ریاضیکی مشهود است که در

که کدام نوسان را دراین امر  مناییمپس از یک سال بررسی می  داخلی را بازتاب می دهد،

 داریم:  𝑒با توجه به قیمت عدد  ء  تجربه کردیم، بنا

�́�(1)

𝑓(1)
=

0.04 − 0.13𝑒−1

3.4 + 0.04 + 0.13𝑒−1
= −

0.00782

3.4878
≈ −0.0022

= −0.2% 
ی دهد. نشان م به وضوح دید ه می شود که نرخ پیش بینی تولیدات ناخالص افزایش را

کاهش را درسال  %2.5به نرخ نسبی  م.1990جنوری  1پس رشد اقتصادی پیش بینی شد ه در

موقعیت  کاهش تغییر %0.2به نرخی نسبی م. 1991جنوری  1 اما این نرخ در ،بیان می دارد

ابد. اگر این دو رقم را که به انجام ها یمی  می دهد. این رقم افزایش اندکی یک ساله را بر

واقع این یافته  می رسیم، در 2.3به رقم همچون  مناییممقایسه  ،زمانی تعلق دارند نرتوالا

 در این فرایند به وجود آمد ه است.    فیصد 2.3می رساند که افزایش 

روی  تقریبا  از𝑡 زمان سمایه گذاری شد ه در که ارزش دالر مناییمفرض می  :2له ئمس

�́�(𝑡)تجربه به وسیله مدل ریاضیکی  = 750000𝑒0.6√𝑡  حدس زد ه شد ه است. در

فرایند سمایه گذار نکته مهم و با اهمیت سنجش دقیق سود و زیان است، سوال این جاست 

                                                           

 𝑒 = 2.718281828459 ⋯ 
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𝑡که هرگا ه پس از  = سال چگونه به صورت دقیق بدانیم که سود و زیان ساالنه چقدر  5

یک دالر سود و زیان را با است. با استفاد ه از قواعد و اصول مشتق می توان به دقت کرس 

  (.294  .ص :3، )توجه به مدل ریاضیکی محاسبه منود

ن سمایه رایند ایفبر  چون نوسان زمان تأثیر بر فرایند سمایه گذاری دارد و مطمئنا   حل:

  مناید باتو جه به قواعد مشتق مدل ریاضیکی مزبور را زیر بررسی و ارزیابی  تغییر وارد می

 . (58 .ص :1) می گیریم

�́�(𝑡)

𝑓(𝑡)
=

𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛𝑓(𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
[𝑙𝑛750000 + 0.6√𝑡𝑙𝑛𝑒] 

    = 0.6 ∙
1

2
𝑡−

1
2 =

0.3

√𝑡
 

 750000باتوجه به رابطۀ اخیر، این فرصت فراهم شد ه است که سمایه گذاری بالغ بر

سال  5ین سوال پاسخ بیابیم که در به تحلیل گرفته و به ا 𝑒0.6√𝑡دالر را با رضیب تجربه ای 

 مدل ریاضیکی به دست آمد ه با دقت کرس ،براینل شد ه ایم. بناآیا زیان کرد ه یا به سود نای

 از سنت به قدرت محاسبه سود زیان را می دهد.

�́�(5)

𝑓(5)
=

0.3

√5
=

0.3

2.236
≈ 0.134 = 13.4% 

ل را با مد ۀایند کاری سمایفر  ،سمایه گذاری نظر به رابطه اخیر پنچ سال پس از

مزبور  دقت کرس از سنت به این یافته رسیدیم که سمایه گرفته و با ریاضیکی مزبور به تحلیل

افزایش ساالنه را بدست می دهد که در واقع سمایه گذار به  فیصد 13.4مبنی برنرخ نسبی 

 سود مناسب از این سمایه گذاری رسید ه است.  

 نتیجه گیری

رزیابی مدل های ریاضیکی در بخش های مختلف علوم امروز ه از اصلی ترین بررسی و ا

 نسبی و یعنی نرخ ،وشته دو اصطالح اقتصادیکارهای علمی به حساب می آید. این ن

انعطاف پذیری تقاضا را برمبنای مدل های ریاضیکی رشح و بیان منود ه است. از فحوای این 

مک مدل های ریاضیکی به بهرتین صورت تحلیل بررسی برمی آید که اصطالحات مزبور به ک

ه این نوشته به این یافته می رسد ک ،و ارزیابی شد ه اند. با توجه به قواعد و اصول ریاضیکی

 تحلیل برخی از مسایل اقتصادی با ...
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عنی ی تحلیل مفاهیم افتصادی با مدل های ریاضیکی به پاسخ مطمنئ تر دست می یابد،

به  دل های ریاضیکی آنم و انعطاف پذیر تقاضا مبنی بر پرسش های تغییرات نسبی نرخ

 ر دار است.جواب های مناسب نایل گشته و از دقت محاسباتی ارزشمند برخو 

 پیشنهاد

یم که نهاد های اکادمیک و سکتورهای یپیشنهاد می منا ،نتایج حاصلهباتوجه به 

اقتصادی ملی در بیان مفاهیم اقتصادی کشور از مدل های ریاضیکی به صورت جدی بهر ه 

 مند گردند. 
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 محقق مریم سادات

 ک برای ژییاسرتاتبررسی راهکارهای 

 مدیریت آب های سطحی کشور
 

The Study of Strategic Ways for the 

Surface Water Management of the Country 
    

Researcher Maryam Sadat 

Abstract 
The purpose of this article is The Study of Strategic Ways for 

the Country Surface Water Management. So far, in Afghanistan, 
milliards m3 surface water waste every year and in all of the 
country people use ground water. There are many problems in 
this field. Climate change, drought and flood, increase popu-
lation, expand of cities and shortage of water for irrigation and 
potable water treats Afghanistan. While, the government of 
Afghanistan do not have any strategics plans for preventing 
wasting surface water. This research has done by descriptive 
and analytic methods. With usage of the Harvard method has 
got four kind of strategy (opportunity-strong, opportunity treat-
ment, weakness strong, weakness-treatment). Also, the field 
data have determined three ways short term (increase water 
cost), medium term (collecting rainfall water) and long term 
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(increase of dams). Among these ways, the collecting of rainfall 
water is the best strategy in the current condition of Afghanistan.    

 خالصه

ای حِل ـۀ را ه هـشور و ارایـحی کـای سطـلی آب هـا وضعیت فعـاله در رابطه بـاین مق

ک به خاطر جلوگیری از هدر رفت آب تحریر شد ه است. تاکنون از میلیاردها مرت اسرتاتیژی

مکعب آبی که همه ساله از بارند ه گی حاصل می شود، استفادۀ مؤثری صورت نگرفته و 

االی آبهای زیرزمینی وارد می شود. مشکالت زیادی چون تغییر اقلیم، بیشرتین فشار ب

خشکسالی، سیل، افزایش جمعیت، گسرتش شهرها، کمبود آب برای زراعت و سیستم کهنۀ 

یری ک مشخصی برای جلوگاسرتاتیژیآبیاری، افغانستان را تهدید می کند و حکومت پالن 

پژوهش، محقق با استفاد ه از مودل از هدر رفنت شدید آبهای سطحی ندارد. در این 

ک هاروارد به دنبال ارایۀ بهرتین را ه حل، برای جلوگیری از هدر رفنت آبهای اسرتاتیژی

های  ژیـراتیـاستاس، چهار دسته ـسطحی در رشایط کنونی کشور می باشد که به این اس

 صواتتهدید ( و ماتریس اصلی  -قوت و ضعف  -تهدید، ضعف  –قوت، فرصت  –) فرصت 

همچنان، مطالعات میدانی تحقیق، سه برای مدیریت آبهای کشور نیز به دست آمد ه است. 

با معیار زمانی کوتا ه مدت یعنی افزایش بهای آب، میان مدت یعنی استحصال  اسرتاتیژیدسته 

آب باران و بلند مدت یعنی افزایش بندها را جهت جلوگیری از هدر رفنت آبهای سطحی 

 مشخص کرد ه است.

 مقدمه

افغانستان سشار از منابع طبیعی دست نخورد ه بود ه و ملت چشم به را ه آیندۀ خوب  

استفاد ه از این منابع است. در حال حارض، از میلیونها مرت مکعب آبی که از بارند ه گی در این 

کشور حاصل می شود، استفادۀ چندانی از آن صورت نگرفته است؛ در حالی که با مدیریت 

توان دامنۀ فقر و بیچار ه گی را از مملکت برچید و سطح زند ه گی ساکنان آن را تا سامل آن می 

حدودی ارتقاء بخشید.  ثروت های طبیعی این کشور؛ مانند معادن، جنگالت و فرش نباتی، 

اراضی و آب برای سال های متامدی دوران جنگ بدون برنامه ماند ه و به طور سامل مدیریت 

ر، در جریان جنگ فعلی نیز به طور ناقص مدیریت شد ه و مشکالت است. از طرف دیگ نشد ه

آن همچنان پا برجا است. مشکل ناشی از این مدیریت غیرمعیاری در زند ه گی ساکنان این 

 طبیعت
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به شکل مشکل جمعی بروز کرد ه و از مشکالت آبیاری اراضی زراعتی گرفته تا صدور  سزمین

همسایه، فقر و تنگدستی، بیکاری و مهاجرت، جنگ  مواد اولیه و خام با هزینۀ کم به کشورهای

و بدبختی همه و همه در گرو مدیریت نامطلوب این ثروت ملی است. به جرأت می توان گفت 

 ک امکان پذیر نیست. اسرتاتیژیهای  که تحقق اهداف سازمانی بدون موجودیت برنامه

سطحی و حل معضل آب در  در این مقاله کوشش شد ه تا برای جلوگیری از هدر رفنت آب های

 ک هاروارد، را ه های حل مشخص ارائه گردد.اسرتاتیژیکشور با استفاد ه از مودل 

 اهمیت تحقیق

ک برای مدیریت آب های کشور به خاطر حل اسرتاتیژیموجودیت یک پالن مشخص 

 مشکالت آب، رضوری است. مهار و توسعۀ منابع آبی موجب می شود تا وابستگی افغانستان

املللی کاهش یابد و به رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش عاید سانۀ های بین  کبه کم

 باالی این موضوع قابل اهمیت است. تحقیقاتباع خود نایل شود. لذا 

 مربمیت تحقیق

در حال حارض، بیشرتین مقدار آب های جاری کشور از طریق چهار دریای بزرگ 

ی، کمبود آب زراعتی و رشب، والیات به هدر می رود و مشکالت ناشی از خشکسال

ن های کشور باید پال  مختلف کشور را تهدید می کند، بناء  برای استفادۀ بهینه از آب

ای ه ک مشخص ترتیب شود تا بدین وسیله آب های فرامرزی مدیریت، آباسرتاتیژی

 شدیدا  جلوگیری شود. زیرزمینی تغذیه و از هدر رفنت آب های سطحی،

 هدف تحقیق

هدف تحقیق این مقاله، شناسایی وضع موجوِد استفاد ه از آب های سطحی و ارایۀ 

 باشد.  را ه های حل مناسب برای رسیدن به مطلوب ترین حالت آن در کشور می

 سوال تحقیق 

 ک برای مدیریتاسرتاتیژیدر کشور، چه راهکارهای  با توجه به وضعیت موجوِد آب

ها و ضعف داخلی سکتور آب کشور چه توانایی  در محیط های سطحی وجود دارد؟آب 

ها و در محیط بیرونی آن چه فرصت ها و تهدیدهایی وجود دارد که باید در راستای تدوین 

 ک مد نظر قرار گرفته شود.اسرتاتیژیبرنامه ریزی 

 بررسی راهکار های اسرتاتیژیک برای ...
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 تحقیق  میتود

تحلیلی بود ه و اطالعات الزم از کتب معترب و  - وش تحقیق این مقاله، توصیفیر 

  چنان به شکل میدانی جمع آوری شد ه است.هم

 کاسرتاتیژیبررسی راهکارهای 

در حال حارض، بیشرتین مقدار آب های جاری کشور از طریق چهار حوزۀ آبی با 

موجودیت دریاهای هریرود، هلمند، آمو و کابل به هدر می رود و مشکالت ناشی از 

شور را تهدید می کند. خشکسالی، کم آبی در بخش زراعت و رشب، ساحات مختلف ک

لذا برای استفادۀ بهینه از آب های کشور باید شیوۀ روی دست گرفته شود تا مدیران با 

تطبیق آن بتوانند هم نیازمندی های متام اقشار جامعه را مرفوع و هم آب های زیرزمینی 

د یکشور را تغذیه و از هدر رفنت آب های جاری جلوگیری و آب های فرامرزی نیز با یک د

منطقی و عقالنی مدیریت شوند. مسئله این است که ما روی زمین به اندازۀ کافی و برای 

متام مصارف خود آب داریم، اما از این آب ها استفادۀ صحیح کرد ه منی توانیم و 

بیشرتین فشار را باالی آب های زیرزمینی وارد می کنیم. حتی برای آبیاری اراضی 

ب غربی کشور از واتر پمپ ها استفاد ه می شود. آبهای زراعتی در مناطق جنوبی و جنو 

زیرزمینی به شدت و بی رویه، در متام مناطق کشور، مخصوصا  در شهرهای بزرگ به 

مرصف رسید ه و در بسیاری از شهرها، آب زیرزمینی به طور قابل مالحظه یی کاهش 

 ای زیرزمینییافته است. سوال در اینجا است که چرا با موجودیت آبهای سطحی، آبه

ورد بهر ه برداری قرار می گیرد. چرا کشور از عدم برنامه ریزی ـشور به شکل بی رویه مـک

های اثر بخش برای جلوگیری از هدر رفت آب های کشور رنج  اسرتاتیژیهای مناسب و 

می برد؟ چرا به این ثروت ملی به عنوان یک ابزار قدرمتند در عرصه های سیاسی و 

ه منی شود و هزاران چراهای دیگر که عدم توجه به منابع طبیعی در اقتصادی نگریست

   کشور را نشان می دهد.

ادی د ک مؤثر می توان از این منبع طبیعی خدااسرتاتیژیدر کل، با تدوین یک پالن 

ب برای مهار مناس اسرتاتیژیبه بهرتین شکل ممکن استفاد ه کرد. دستیابی به یک پالن 

   . می گرددلح امنیتی و انکشاف اقتصادی ن منافع ملی، مصاآب در کشور باعث تأمی

 طبیعت
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طۀ سازد، راب منابع آبی عالو ه بر اینکه نیازمندی های مردم را از جهات مختلف مرفوع می

نزدیکی با مسایل سیاسی، امنیتی و دفاعی کشور دارد. پس به همین لحاظ، داشنت 

آب ها بسیار رضوری می باشد.  سیاست آبی جامع برای کشور به خاطر مهار و مدیریت

به علم و هرنِ تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم های وظیفوی چندگانه که سازمان را قادر 

نواع ک می گویند و ااسرتاتیژیمی سازد تا به اهداف بلند مدت خود دست یابد، مدیریت 

 یژیسرتاتاک شامل مودل های هاروارد، پورتر، رایت، هیل، دیوید، اسرتاتیژیبرنامه های 

صنفی و سایر مودل ها می گردد. یکی از بهرتین و مشهورترین این مودل ها، مودل 

م. بود ه است. این مودل از یک جدول 1980هاروارد است که مبدع آن اندرسن در سال 

دو بعدی که مبین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها است، تشکیل شد ه و از 

 ,WT, WOها شکل می گیرد که به نام های اتیژیاسرت تالقی این جدول چهار دسته 

ST, SO   یاد می شوند. متامی این حروف از رشوع کلامت قوت(strong)ضعف ، 

(weakness) فرصت ،(opportunity)   و تهدید (treatment)باشد  به لسان انگلیسی می

 (.307: ص.1شد ه است، )  به شکل اختصار گرفته

ها و تهدیدها می باشد و هدف  االمکان ضعف ، کاهِش حتی WT اسرتاتیژیهدف 

به  ST اسرتاتیژی، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ها استس. WO اسرتاتیژی

حالتی است که  SO اسرتاتیژیاساس توامنندی سازمان در مقابل تهدیدها بنا شد ه و 

 هر سازمان عالقه مند آن بود ه تا همیشه در این وضعیت قرار بگیرد.  

               حوز ه ابر 5های آبخیز کشور شامل ومات وزارت انرژی و آب، عرصۀ حوز ه به اساس معل

 (. 3: ص.  8حوزۀ فرعی می باشد، ) 35مرغاب، آمو و شامل ( و  -اندوس، هلمند، هریرد -) کابل 

فیصد از مساحت کشور را در  90براساس این تقسیامت، حوز ه های آبی حدود 

اقیامندۀ مساحت کشور را مناطق کامال  خشک بیابانی فیصد ب 10برگرفته و حدود 

میلی مرتی  10تشکیل می دهد. بنا به آزمایشات تجربی ثابت شد ه که با یک بارند ه گی 

 30ساعت سیالبی ایجاد می شود که مقدار آب آن تا  5تا  4در یک ساحۀ آبگیر، ظرف 

 100رت بارندگی برابر میلی م 10هزار مرت مکعب می رسد. از طرف دیگر، ثابت شد ه که 

(. بناء  با ایجاد تناسب معلوم می شود که با 4: ص. 3هزار لیرت آب در هکتار می باشد، )

 ر های اسرتاتیژیک برای ...بررسی راهکا
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لیرت آب در هر هکتار به  2500000با  ساالنۀ کشور برابر میلی مرت اوسط بارند ه گی 250

ن؛ آ  دست می آید. پس، ما حجم عظیمی از آب شیرین و قابل استفاد ه داریم، اما بیشرت

فیصد از طریق تبخیر به هدر می رود که ما هرگز قادر به جلوگیری از  70یعنی بالغ بر 

میلیارد مرت مکعب، آب حاصل در  49فیصد باقی ماندۀ آن که حدود  30آن نیستیم و از 

متام دریاهای کشور است، یک مقدار زیاد آن از طریق چهار حوزۀ آبی از مرزهای کشور 

مطلوبی از آن صورت منی گیرد و تنها مقداری از آن به وسیلۀ  خارج شد ه و استفادۀ

کانال ها و نهرها جدا شد ه و برای آبیاری اراضی زراعتی به مرصف می رسد و به صورت 

کلی تأسیسات و پروژ ه های بزرگ و اساسی برای مهار آبها، تولید انرژی و مصارف عادی 

(. با این وضعیت،  7: ص. 4نشد ه است، )  باالی متام دریاهای بزرگ به اندازۀ کافی ایجاد

آب های سطحی به شدت به هدر می روند و بیشرتین فشار باالی آب های زیرزمینی که 

ذخیرۀ نسل های آیند ه است، وارد می شود، تا جایی که برای آبیاری اراضی نیز از آب 

کل با مشزیرزمینی استفاد ه می شود و مردم علی الخصوص در شهرها و روستاهای کشور 

کم آبی مواجه هستند. آب های زیرزمینی در شهرها آلود ه با انواع میکروب ها و سایر 

مواد مرض ه می باشد که سالمت شهروندان را به خطر مواجه ساخته است. بناء  برای 

جلوگیری از هدر رفنت آب و استفادۀ بهینه از متام آب های کشور با تدوین یک پالن 

های سطحی را مدیریت کرد که با استفاد ه از مودل  ک می توان آباسرتاتیژی

) ضعف ها و قوت ها ( و  سازمانی ک هاروارد بعضی از عوامل محیطی دروناسرتاتیژی

 عوامل بیرون سازمانی ) فرصت ها و تهدیدها ( شامل موارد ذیل بیان شد ه است:

 نقاط ضعف

 ؛ن سطح ظرفیت آنهاو پایین بود عدم شایسته ساالری، کمبود منابع برشی ماهر  -1

 عدم وجود بانک اطالعاتی دقیق از ارقام بارند ه گی و آب؛  -2

 کمبود استیشن های هواشناسی در ساس کشور، خاصتا  در حوزۀ هلمند؛ -3

 رد؛ها که باالی کیفیت ارقام تأثیر دا مشکالت در پروسۀ حفظ و مراقبت استیشن -4

نی در کشور و کمبود اطالعات در عدم مطالعه و سوی دقیق آب های زیرزمی -5

 (؛ 13: ص. 6این بار ه، ) 

 طبیعت
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و ساز کمبود بودجۀ الزم و عدم موجودیت هزینه های کافی برای ساخت  -6

تأسیسات آبی بزرگ، کمبود جذب کمک های جامعۀ جهانی و مترکز مراجع متویل 

 کنند ه باالی پروژ ه های عاجل و کوچک؛

 عدم تطبیق قوانین؛   -7

گی ضعیف و ناپایدار بین ادارات و ضعیف بودن ارادۀ سیاسی در طول هامهن  -8

 سالهای گذشته؛

کمبود ارقام و معلومات کافی در مورد منابع آب های زیرزمینی و رضورت تحلیل  -9

 و ارزیابی آنها؛

 کمبود زیربناهای آبی از جمله بندها و سایر ذخایر آبی؛ -10

 (؛ 6: ص  5هر سال، )  به مرصف نرسیدن بودجه انکشافی در -11

 نقاط قوت 

 ها و لوایح از قبیل:ها، طرزالعمل تهیه و ترتیب قانون آب، تعداد زیادی از مقرر ه  -1

ماسرت پالن ملی آب های کشور، ماسرت پالن آب های حوز ه های دریایی و پالن های 

مدیریت حوز ه های دریایی، طرزالعمل چهارچوب مدیریت منابع آب در حوز ه های 

ملی سکتور آب، تهیۀ پالیسی آب های فرامرزی و ایجاد کمیتۀ  اسرتاتیژیدریایی، 

 هایدروپولیتیک؛

 ایجاد شورای عالی آب به عنوان نهاد انسجام دهند ه و سیاست گذار در سکتور آب؛ -2

 (؛10: ص.  7حوزۀ فرعی، )  35حوزۀ اصلی و  5تقسیامت حوز ه های آبی کشور به   -3

 بند بزرگ ذخیرۀ آب در متام کشور؛ 20و امکان سنجی تکمیل مطالعات  -4

فیصد روستانشینان به آب آشامیدنی  39.4فیصد شهرنشینان و  54دسرتسی  -5

 صحی ) که هنوز هم کافی نیست (؛

 استفاد ه از سبک مدیریت مشارکتی در بخش آب؛ -6

وی پروژۀ بزرگ، کوچک و متوسط آبیاری عنعن 2100بازسازی و احیای بیش از  -7

 (؛ 8: ص.  6در ساس کشور، ) 

 بررسی راهکار های اسرتاتیژیک برای ...



 

132 
 

 فرصت ها

 حامیت های مالی مراجع متویل کنند ه ) اتحادیۀ اروپا، بانک انکشاف آسیایی  و ... (؛ -1

 آغاز ارادۀ سیاسی مقامات ذیصالح برای مدیریت آب های کشور؛ -2

 افزایش مشکالت اقلیمی در کشورهای همسایه و نیازمندی آنها به آب بیشرت؛ -3

آبخیزی و سیالب های بهاری که با رشوع فصل گرما امکانات ذخیرۀ آب را  -4

 باال می برد؛

بحث های ابتدایی و زمینه سازی برای تأسیس پوهنتون مستقل آب شناسی با  -5

 کمک کشور هالند؛

 تهدیدها

دم ها، ع تاثیرات رشایط امنیتی باالی سکتور آب ) در تطبیق و نظارت از پروژ ه -1

 های آبی در مناطق دوردست و سایر موارد (؛ وژ همطالعۀ پر 

تغییرات اقلیمی حارض که محدودیت منابع آب شیرین، کاهش بارند ه گی ساالنه،  -2

 ها و سایر آفات طبیعی را به دنبال دارد؛  ها، سیالب وقوع خشکسالی

 طلبد و هم بر افزایش نفوس و انکشاف شهرها که هم امکانات بیشرت آبی را می -3

 آلود ه گی آب اثر می گذارد؛

 مترکز بیش از حد نفوس در یکی از حوز ه های آبی کشور ) کابل (؛ -4

 سیستم سنتی بهر ه برداری از آب ) میراب (؛  -5

عدم مدیریت بهینۀ آب های فرامرزی کشور و نبود توافق نامه های مشخص برای  -6

 هر دریای مرزی؛

های جامعۀ بین  به خاطر کاهش کمک تالش ها و البیگری یک تعداد از کشورها -7

امللل، مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا، 

 (؛ 12: ص.  6اتحادیۀ اروپا و سایر مراجع متویل کنند ه، ) 

 عدم موجودیت سیستم کانالیزاسیون ) آب و فاضالب ( در ساس کشور؛ -8

م در حفر چا ه های عمیق و عدم آگاهی از مسایل اقدامات خودسانۀ مرد -9

 علمی در رابطه به طبقات آبدار؛

 طبیعت
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  یف و ناپایدار بین ادارات ذیربط؛عدم تطبیق قوانین و هامهنگی ضع -10

مسایل یاد شد ه، با دریافت نوع تأثیرات آن باالی اهداف سازمان به عنوان عوامل کلیدی 

حالت موجود و مطلوب ارزشگذاری شدند. مطرح و در قالب ماتریس های مختلف، در 

درجه بندی شد ه اند، اما در حالت موجود  9متامی این عوامل در حالت مطلوب تا شامرۀ 

، فرصت ها منرۀ 4.5، ضعف ها منرۀ  4.6منرۀ  9نسبت به حالت مطلوب، قوتها از عدد 

ش گذاری این (. با توجه به ارز  54 - 44: صص.  2را گرفتند، )  6و تهدیدات منرۀ  6.5

نقاط در حالت موجود و مطلوب معلوم گردید که ضعف ها بیشرت از قوت ها و فرصت ها 

یدن ها بود ه و رس بسیار کمرت از تهدیدها می باشد. یعنی وضعیت موجود، دارای نارسایی

ور آب ک می باشد. بناء  سکتاسرتاتیژیبه حالت مطلوب نیازمند پالن های مؤثر و مناسب 

تهدید" قرار دارد که این وضع بدترین حالت برای یک سازمان است  -ضعفدر وضعیت "

 ها را ندارد و با اغتنام از وقت باید به دنبال ترمیم نقاط اسرتاتیژیو توانایی انجام بهرتین 

 به همین جهت، متام را ه های حل موجود در این رابطه ضعف و مبارز ه با تهدیدها باشد.

نجی گردید و با تلفیق متامی عوامل درون سازمانی و دریافت، شناسایی و امکان س

 ژیاسرتاتیمرسوم به  اسرتاتیژیبیرون سازمانی روی یک محور دو بعدی چهار دسته 

تهدید" با رشح ذیل  -قوت" و "ضعف -، "ضعفضعف" -قوت"، "فرصت –های "فرصت 

  شناسایی شد.

SO  قوت -های فرصت اسرتاتیژی -1  یا  

بخیر بیش از حد آب های کشور؛  جلوگیری از ت -الف(   

    مهار متامی آب ها؛ -ب(

کشور؛در خشک  هایبارورسازی ابرها در جریان فصل  -ج(  

 شیرین ساخنت آب های شور و منکی ساحات مختلف کشور؛  -د(

 ST 2- قوت یا –های تهدید اسرتاتیژی   

افزایش بندهای آبی در متام حوز ه ها ) در مقابل تهدیدهای  -الف( 

اقلیمی، زیاد ه خواهی کشورهای همسایه و رشد نفوس و انکشاف شهرها موثر 

 می باشد(؛
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) مدیریت آب های فرامرزی با استفاد ه از  ثرؤ بط سیاسی ماتقویه رو  -ب( 

  دیپلامسی علمی و داشنت تفاهم نامه ها (؛

تصفیۀ فاضالب ها؛  -ج(   

ص؛ایجاد مرکز تحقیقات آب و تربیت نیروی برشی متخص -د(   

تطبیق قانون آب باالی متام افراد جامعه به شکل یکسان؛ - ه(  

   WOضعف یا  -های فرصت اسرتاتیژی -3

 افزایش بندهای آبی در متام حوز ه ها؛ –الف( 

تأمین آب با شیو ه های مختلف استحصال آب باران که شدیدا  از هدر رفنت  -ب(

 آب جلوگیری می کند؛

راضی ) ایجاد گودال های کوچک در ساحات مدیریت سیالب ها با اصالح ا -ج( 

ها، جمع آوری آب از سطح هموار دشتی، ایجاد گودال های بزرگ در دامنۀ کو ه

 خیابان ها و اراضی میالن دار و ... (؛

تغذیۀ مصنوعی آب های زیرزمینی با حفر چا ه های عمیق و نیمه عمیق که  - ه( 

 آب باران به آنها تزریق شود؛

 نباتات و یا درختان مقاوم به خشکی و کم آبی؛ ترویج کاشت  -ز( 

 WTضعف  –های تهدید اسرتاتیژی -4

باال بردن قیمت آب ) حامم ها، قالیشویی ها، موترشویی ها و ... ( به  -الف( 

 منظور جلوگیری از اساف و مرصف بی رویۀ آب؛

ایجاد چا ه های سپتیک به شکل صحیح آن به خاطر جلوگیری از آلود ه  -ب( 

 بیشرت آب های زیرزمینی؛ گی

ترویج استفاد ه از وسایل کم مرصف مانند شاورهای جدید، تصفیه کن  -ج( 

 ها و ... ؛

 افزایش چا ه های نفوذی در سطوح کوچک و بزرگ؛ -د( 

 طبیعت
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 .ک آب های سطحی کشوراسرتاتیژیماتریس اصلی به دست آمد ه از مودل صوات برای مدیریت : 1شکل 

آوری  عات میدانی که اطالعات آن از طریق تنظیم و جمعز سوی دیگر، در مطالا

         هشتاد پرسشنامه صورت گرفت، راهکارهای مشخص در قالب پالن های کوتا ه مدت 

) یک تا سه سال ( یعنی افزایش بهای آب به منظور استفادۀ بهرت از این سمایه طبیعی، 

ال آب باران به منظور جلوگیری یعنی جمع آوری و استحص (میان مدت ) سه تا پنج سال 

از هدر رفنت آب و بهرتین پالن بلند مدت ) پنج تا هفت سال ( یعنی افزایش بندهای 

آبی در متام حوز ه های آبی به عنوان بهرتین سیاست دولت برای جلوگیری از هدر رفنت 

 تآب های سطحی در کشور، به دست آمد ه است. با توجه به تجزیه و تحلیل متام اطالعا

حاصل شد ه از را ه های حل در رشایط حارض، بهرتین را ه حِل ممکن، جمع آوری آب 

باران از طریق پشت بام ها در نقاط مسکونی می باشد، زیرا عالو ه بر فواید و مزایای آن، 

امکان جمع آوری میلیونها مرت مکعب آب وجود دارد که می تواند مشکالت کم آبی عرصه 

 خیر و هدر رفنت آب جلوگیری مناید.های مختلف را رفع و از تب

 بررسی راهکار های اسرتاتیژیک برای ...
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 نتیجه گیری

بررسی عوامل کلیدی ) ضعف، قوت، فرصت، تهدید ( در سکتور آب کشور، مشخص 

ساخت که این سکتور در حالت موجود ضعیف عمل کرد ه و منی تواند برای جلوگیری از هدر 

طلوب حالت م رفنت آبهای سطحی برنامه های وسیع و جامعی داشته باشد و برای رسیدن به

ک جامع اسرتاتیژی) جلوگیری حتی املقدور از هدر رفنت آبهای سطحی (، نیازمند یک برنامۀ 

می باشد. با شناسایی و ارزشگذاری این عوامل، در سکتور آب کشور و استفاد ه از ماتریس 

رای ک باسرتاتیژیو جدول برنامۀ  اسرتاتیژیک صوات چهار دسته اسرتاتیژیهای مودل 

آبهای سطحی ارایه گردید که تطبیق آن می تواند بخش های زیادی از مشکالت مدیریت 

 مربوط به آب را  در کشور حل کند.

 پیشنهاد

ک هاروارد مشهور به صوات اسرتاتیژیدر نوشتۀ حارض به خاطر حل بحران آب، از مودل 

 رتاتیژیاساستفاد ه شد ه و پیشنهاد می شود تا سایر محققین با استفاد ه از سایر مودل ها، 

های دیگر را به خاطر جلوگیری از هدر رفنت آب ارائه منایند تا برغنای مدیریت علمی آب در 

 کشور، افزود ه شود.

 مآخذ

ک، ترجمه: سهراب خلیلی اسرتاتیژیمدیریت برنامه ریزی و ، یرس و رابینسونپ -1

 هـ.ش. 1388، سال سمت :، انتشاراتپنجم شورینی، چاپ

حصون  13، فصلنامه شامر ه  (swot)روش تحلیل راهربدی احمدی، محمد رضا. -2

 ش..هـ1386

رضا. جمع آوری آب باران  پارسایی، لطف الله، پارسامهر، محمدرضا، شاهینی، غالم -3

مجلۀ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع انتشارات: در استان گلستان: چالش ها و را ه کارها، 

 هـ.ش. 1385، سال، طبیعی استان گلستان 

ی اکادمانتشارات: سادات، مریم. استحصال آب باران در شهرهای افغانستان،  -4

، سمینار بررسی مسئله کمبود آب در شهرهای بزرگ علوم، مجموعه مقاالت )تحت چاپ(

 هـ.ش. 1397سال،  .28/7/1397کشور و را ه های حل آن 
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، 2012الی  2007انکشاف ملی افغانستان سال های  اسرتاتیژیادارۀ منابع آب،  -5

 ش. هـ. 1386 ، سال،وزارت انرژی و آبانتشارات: ، جلد دوم

  وزارت انرژی و آب  انتشارات: ،1400الی  1396ملی سکتور آب سالهای  اسرتاتیژی -6

 هـ. ش.1395

ریاست حقوق آب، طرزالعمل در مورد چهارچوب مدیریت منابع آب در حوز ه های  -7

 ش. هـ.1390، سال،  بوزارت انرژی و آ انتشارات: دریایی، 

 هـ.ش.1397، راپور وزارت آب و انرژی سال -8
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 څېړندوی خلیل الرحمن بارکزی 

 خنډونه ېيرده شیندنې مطالعه او په وړاندې د ګ
 

Evaluation of Pollination Process and 

Factors Affecting Pollination in Plants 
 

Researcher Khalilurrahmah Barakzai 
 

ABSTRACT 
      This study aimed to investigate the floral biology 

and pollination. Pollination is the transfer of pollen from the 
male floral part called the stamen to the female floral part 
called the pistil. Flowers can be male, female, or complete, 
which means the flower has both male and female parts. 
Plants may be either cross-pollinators or self-pollinators 
depending on the species. Cross-pollinators require the 
transfer of pollen between two different plants, while self-
pollinators can be fertilized by pollen transfer within the 
same plant. 

 لنډیز

نه جنيس يګردې انتقال ښځ څخه د انټرنه جنيس الې يا ينار يو ه ګل د د

ګل   هپه يو  يا او ږي.ېنوم ياده پ ) (Pollinationپولينيشن  ته د سټګامالې يا  ېجذبونک

 انټرله ګل  ه يو  ا په عينې نبات کې دي ګردې انتقال، او ته د سټګامڅخه  انټرله کې 
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له نو سپيشزو  بېال بېلو ورايټۍ د ېيو  ګردې انتقال، او ياهم د ته دسټګام بل ګل څخه د

. ګرد ه ږيېنوم ياده پ  ) (pollinationګردې انتقال د پولينيشن  ته د سټګامڅخه  انټر

ېږي، چې د ګرد ه ملینو په واسطه اجرا کاژوندیو ع ريد ډول ډول ژوندیو او غشیندنه 

 او په وړاندې يې خنډونه په دې څېړنه کې ښودل شوي. ېشیندنې مختلفې بڼ

 رسیزه

 چې د ،جوړښت په وخت کې يو ه مهمه حيايت پديد ه د ه ګالنو د د شیندنهګرد ه 

 بېلوبېال  ږي نن ورځ دېنباتاتو کې تخمونه او مېوې جوړ  هغې په واسطه يو زيات شمېر

 دنېشینرد ه ـګ .محصول ګڼل ګېږي شیندنېرد ه ــګ د ي موادو خوراکــتو موجوداـژوندي

و يو شمېر مختلف چې د انتقال ( ېګرد څخه ښځينه الو ته د نباتاتو د نارينه الې د )

په  جوداتومو  ژونديو مختلفو نورو الوتونکو او اوبو، باد، نو لکه،یژونديو عاملژونديو او غري

 ،ږيېت سبب کښجوړ  سبو او شاتو د وو،ېم تخمونو، ډيرو غلو دانو، .ږيېواسطه اجرا ک

  .تشکيلوي سچینېغذا د  واناتو او نورو ژونديو موجوداتوحي انسانانو، چې هغوی د

 څېړين اهمیتد 

کرنیزو محصوالتو د حاصل لوړول په لوړ کیفیت د حاصالتو په الس راوړل د کرنیزو  د

لو یو له اسايس الرو څخه د ګرد ه د په الس راوړ  ينو بنسټیز ه موخه د ه، چې د دې موخفعالیتو 

 .يد لرونکيځانګړی اهمیت د شیندنې له مخې څخه د خنډونو لرې کول 

 د څېړين مربمیت

نن سبا د حاصالتو د زیاتولو د نویو الرو چارو لټول د څېړنو اصيل موخه د ه، چې 

دې برخه کې د ګرد ه شیندنې پېژندل، د هغې صحیح تطبیق، په ځینو حاالتو کې د الس 

په وسیله د هغې تر س ه کول، او په دې برخه کې د موجودو خنډونو له منځه وړل یو ه 

 .ګڼل کېږيربمه موضوع م

 موخهد څېړين 

شیندنې په وړاندې د خنډونو څېړل، د هغوی له منځه وړل او په پایله کې   هد ګرد

 د حاصالتو زیاتول د دې څېړنې موخه جوړوي.

 د ګرده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...
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 د څېړنې پوښتنه

 ندنې په وړاندې خنډونهی د ه او څنګه کوالی شو چې د ګرد ه شګرد ه شیند ه څه يش 

 یوسو؟ يې وپیژنو او له منځه

 د څېړنې میتود

 ستل شوې د ه.یتحلیيل میتود څخه ګټه اخ –په دې څېړنه کې له تجربوي 

کې کال م  1760اهميت لومړى ځل په  شیندنېګرد ه  نباتاتو په توليد اوتکثري کې د د

دو ه رګه بوټي  مصنوعي هغه. وښودل شو خوا له  (Joseph koelreterجوزيف کوايل ريرت). د

يد نارينه الې ګردې اچولو په واسطه تول بل سپيشز د پاسه د ښځينه ايل د د يو ه سپيشز د

( په Christian  springalدرې لسيزي وروسته کريسچن سپرينګال ). هتردې وخت ،کړل

نکي هغه په خپله ګرد ه القاح کېدو  کشف کړ اوراز ندنې يش ګرد ه درست ډول په نباتاتو کې د

 crossالقاح کېدونکي سپيشزونه ) او په پردۍ ګرد ه (Self pollinated species) سپيشزونه 

pollinated species) نه الو یينه الو څخه ښځنار ې دیرول  باد او حرشو د ژندل اوېيو تربله وپ

 .انتقال کې څرګند کړ ګردې په ته د

 :ې ډولونهد ګرده شیندن
 

 
 

    (Self-pollination) شیندنهرسه ګرده  ديپه خپلې ګر . 1 

ګل  ه يو  نبات د يعين د يا،  نتقالا ) (pollenګردې  ته د سټګامڅخه   انټرله ګل  يعين د 

ګردې  بل نبات ګل ته د نبات څخه د  هيو  لهورايټۍ  يعين يا د  او ګردې انتقال، څخه بل ګل ته د

ډوله صورت نييسېپه در شیندنه په عمومي ډول ګرده 

ګرد ه رشیکه 

شیندنه 

د بل د ګرد ه په وسیله 

شیندنه ګرد ه 

ګرد ه په خپلې ګرد ه س ه 

شیندنه 

 طبیعت
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   Self- pollination مدارنګهـه ې. اویوا ) (Self- pollination شیندنهرد ه ــله ګپــخقال ته ـانت

  Selfپه معنا د   auto کلمو څخه تشکیل شويدو ه  لهچې دا  ،ېیهم واAuto gamy   ته

ګالنو کې  Bisexual پهغه ډول ګرد ه اچونه د دى. خو   Marriageپه معنا د Gamos او

 Self -pollinated   د، يو کشیندنه په دې ډول ګرد ه  او هغه نباتات چې صورت نييس

 ږي. ېنباتاتو په نوم ياد

 
 مخ( 4: 3) ،اندامونهد ګل  شکل: –1                                       

 د خپلې ګردې اچونې ګټې

 واص نو مورين خ ،واىل ليدل کېږي ورته يدې ډول نباتاتو کې جنيتکه چې پ دا

 نه ورکوي. ېیسايت او له السه 

 ږي.ېديې په ښه ډول تولیدى او تخم وړ نان اطم د تخم توليد کې د دې نباتاتوه پ 

  Self- pollination  د  ېکه چېرcross- pollination بت دا نس مقايسه يش نو س ه

 م دي.ک لګښتونه ګرد ه شیندنې دې ځکه چې د ښي داېکراس ته يو ه اقتصادي طريقه بر 

  طريقه د دا homozygous توليد لپار ه يو ه ارزانه طريقه د ه. باتاتو دن 

 د self- pollination اقليمي رشايطو س ه ښه  په طريقه الس ته راغيل نباتات د

 توافق لري.

 امراضو مقابل کې دو س ه دېر ېوخت په ت د نیمګړتیاوي: د خپلې ګردې اچونې

 ضو اخته کېږي.په امرا امراضو مقابل کې حساس او نباتات د،  مقاومت له السه ورکوي

 رده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...د ګ
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 دSelf- pollination  مطلوب خاصيت  نا هغه دى چې د وړ دولو يا څخه دزیانونو  د

ږ خوښ نه دي غواړو چې هغه مغلوب او نناممکن دى يعنې هغه خواص کوم چې زمو يې مخنيوى 

 . مخ( 4:5ی، )کار ناممکن د دې ډول نباتاتو کې داه نځه يوسو نو پيله م

   Cross - pollinationله ګرده شیندنهد پردۍ ګردې په وسی. 2

ګل  ورايټۍ ېڅخه د بل ۍيوي ورايټله انتقال يا  ېګرد بل نبات ګل ته د نبات څخه د ه يو له 

نوم ه پ  Cross – pollination تبادله ( د ېګرد نځ ديورايټيو ترم دو ه مختلفو ) د انتقال ېګرد ته د

 يا  Differentپه معنا د Allos ې چېیم واه  Allogamyته  شیندنېډول ګرد ه  ېچې د ،ږيېياد

 Cross - pollinated plantکېږي د  شیندنهګرد ه  يې او هغه نباتات چې په دې ډول یمختلف د

لقاح کېږي وسيله نه اه پ ېخپيل ګرد د ېوي يا ونېکې م شیندنهډول ګرد ه  ېده پ ،ږيېنوم ياده پ

                    ډول ونو ته ېه نييس چې دــصورت ن قاحــد ه او ال Incompitableرد ه ـګ ۍدو  ه چې دــځک

Self - sterile  ې مناسبېمخنيوي لپار ه بايد نور  د يستونز  نو د ،وايې Compitable  ورايټياين

 د تر مينځ ۍدو  تر څو د ،څنګ وکرل يشتر  ۍدو  س ه په يو وخت ګل کوي د یدو له چې  يکوم

 تر څو د ،رنګه ګرد ه انتقالونکو ته اړتيا ليدل کېږياو همدا نييس انتقال صورت و ېګرد ېمناسب

نکې عبارت دي و ګرد ه انتقالو  ته ګرد ه انتقال کړي چې دا سټګامبل نبات  څخه د انټرله يو نبات 

هم پکې ځانګړی رول  هاوب باد او دغه راز ؛څخه وماش او ،وپتنګان ،یوشاتو مچد لکه  له حرشاتو

 وو ځانګړتيا  نوېځ مکملو ګالنو لرونکې وي د نواع  که څه هم دوو زيات شمېر ډولونه او اېم د .لري

ميوو زيات  څخه د هسلن 80 له چې ،کېږي شیندنهپردۍ ګردې په وسيله ګرد ه  په لرلو س ه د

نسبت  ءاجرا شیندنېدې ډول ګرد ه  د ،په وسيله القاح کېږي شیندنېګرد ه  کراس ډولونه د

 .مخ( 20: 1) ،لوړکېفيت ميوې توليدوي د ،اح يشته چې په خپلې ګردې الق شیندنېهغه ګرد ه 

 و فعاليتيمچ د شاتو د

 وحرش  د شیندنههغوی ګرد ه  د ،او نکتار لري يې رنګه بو يهغه ونې او بوټي چې ګالن 

خه او ټول پيکان څ فندق، پرته له غوزانو، يژې مېو ېپاڼر  ېچې ټول ،په وسيله  صورت نييس

په وسيله  ویمچ لوکاټ د شاتو د ر ټول لکه سرتوس،مخروطيانو څخه نو  تل شنې ونې پرته د

په  شیندنېګرد ه  د ،و فعاليت محدودويیمچ هغه عوامل چې د .کېږي شیندنهګرد ه 

  :محدودونکې عوامل په الندي ډول دي وړاندې خنډ بلل کېږي چې دا

 طبیعت
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 غېزېااقليم  و په فعاليت ديمچ شاتو د د

 فعاليت ۍشاتو مچ تودوخه کې د څخه ښکته ېا له دي اورجو  د  10په : Temperatur تودوخه  .1

دا  چې ،و فعاليت ليدل کېږييمچ کې د ګریددرجو د سانتي  14څخه تر  12 له ېول ،نه کوي الوتنهاو 

 ېدرج 19 له درجه تودوخې س ه نور هم زياتوايل پيداکوي او کله چې د زياتيدو په يتودوخ فعاليت د

 اطمينان وړ وي. ر ښه او پور ه دېو فعاليت ډيمچ نو د ،څخه پورته يش ګریدد سانتي 

او نه يش  ېږيوريدو په وخت کې ودر ا د اورښت و فعاليت ديمچ د: Rainfallاورښت .2

پو څدوو  باران د يا د سمدستي او وروسته دو څخهېور ا له اورښت خو د ،وکړيالوتنه چې  یکوال 

ونو کې دايس حالته چې پ ،کوي پروازلپار ه  ېفاصل ېکم وخت او لنډ يو د ینځ وقفه کې دو یترم

 کوالي يش. الوتنه ېپور مرتو  150 کابو یدو 

فعاليت لپار ه يو مهم  و دیمچ نسبتي رطوبت په خپل ذات کې د: Humidityبل ملد ه  .3

س ه  انتقال د ېدو او ګردېپخ د انټر س ه په رشيکه توګه د تودوخېله بيا هم  خو ی،عامل نه د

څخه  ېاو يا له د ګریدد سانتي  ېدرج 20تودوخه  هانتقال لپار ه مناسب د ېګرد د .اړيکه لري ېنژد

 او تودوخه هاساس کم ېپه همد .ید لږڅخه  ېله د يا سلنه70 مناسب نسبتي رطوبت  او لوړ

 .دنه کمويېخپر  ېګرد د کوي او اغیز دوېفعاليت په کم د حرشاتو لوړ نسبتي رطوبت د

 د ېورځ د وا چټکتیاو یشاتو مچ په تېر ه بیا دحرشاتو  نه دبادو او طوفاين  : تېزWindباد . 4 

شاتو  د نو ،وي په ساعت کې لومرت هيت کښڅلوروي هوا سعت کله چې د ر کموي اوېشم الوتنو

 الس ته راوړلو لپار ه خپله هڅه کموي. غذا د د ۍمچ

 

 
 .مخ(5  :5) ،انتقال ېشکل: د باد په وسیله د ګرد -2

 د ګرده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...
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ه ږي يعني کلېکم کې وريځو په وخت سختو و فعاليت دیمچ شاتو د:  Lightرڼا .5

طي بحرشات خپل فعاليت  نو ،وي یڅخه زيات وريځ شو  ېياله د او سلنه 70چې اسامن 

 ځانګړيپه  مهم دي رېډ کې و ه دارو ونوېپه م الملونهغه پورتني محدودونکې  دکوي. 

وخت  ېده پ ،يا باراين ويکې کله چې موسم يخ، خراب  وختونو لومړنیوپرسيل په  توګه د

لپار ه  ېد نو د ،څخه زيات پرواز نه کوي مرتو 150خپلو ځالو څخه د له  ۍشاتو مچ کې د

  .يسپه صحيح توګه صورت وني شیندنهتر څو ګرد ه  ؛په باغونو کې وساتل يش ۍبايد مچ

   ېکراس پولينيشن ګټ د

 دMonocious او Diocious ې روګرامونو کنسلګريي په پ د ژندل چېېنباتاتو پ

 مرسته کوي.

  نو بيا  ،الس ته راوړل وي ځانګړتیاوو وښ د موخهږ نکله چې زموCross-pollination 

 ې.یوا  Hybridizationتهې کوو چې د ءاجرا

 Cross-pollination ې ته کوي او نباتات د نځیرام یراتو زياتوالیجنيتکې تغي د

 وافق حاصل کړي.قليمي رشايطو س ه تبېلو اله بېال چې  اړ بايسته 

  په cross-pollinationدو ه کېـشن يد او دـخم تولـت دو س ه دېر ـېوخت په ت کې د

 ثر ه کېږي.أ قو ه نه مت

 ه کوالي ت رات يا خواص رامينځیتغي ېخوښ ېخپل په نباتاتو کې د طريقه ېده پ

 .الی شونځه وړ یله م ،اص چې زموږ خوښ نه ديشو او هغه جنيتکې خو 

  یمګړتیاوينکراس پولينيشن  د

 یندنېشګرد ه  خپلهغري اقتصادي دي نسبت  شیندنهګرد ه د پردې ګرد ه په وسیله 

 نباتات زياته ګرد ه توليدوي او زياته انرژي په مرصف رسوي. کې طريقه ېده چې پ ته

نان ورکونکې تخم توليد زيات اطم د کې نباتاتورد ه شیندونکي ګګردې په وسیله  ۍد پرد

 ،ېږيواسطه ترس ه که حرشو پ د شیندنهګرد ه کې په وخت  توايلزيا حرشو د مثال  دی نه د

په وخت کې ډير حرشات وجود ونه لري نو ګرد ه به په ښه  شیندنېګرد ه  کله چې د اما

 .مخ( 45:  2، )يش منز ېاغ هتخم توليد ب توګه انتقال نه يش او ګالن به القاح نه يش او د

 

 طبیعت
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      Mix- pollinationشیندنېرشیکه ګرده . 3

نورو  له امله د الملونوځينو  کله د ،دي مګر کله Self-pollinated نباتات ېځين

نباتاتو  Self-pollinatedپه بل عبارت کله چې په  يا ،وسيله القاح کېږيه پ ېګرد نباتاتو د

نباتات  Mix-pollinationنباتاتوته  ېد ،د پنځو څخه زياته يش ګردې سلنه ۍد پردکې 

 کې واقع کېږي. Pepperاو  Okra ،Eggplantپه  شیندنهد ه ې. دا ډول ګر يوا

 په وړاندې ستونزې شیندنې ګرده د

کې  ه پایلهپصورت نه نييس چې شیندنه ګرد ه کې ګالنو په ځينو عواملو له کبله  د 

ونو څخه ه لله کبله  شیندنېقصې ګرد ه نا او يا د ېږيپه تخم او ميو ه نه بدل ېږيګالن رژ 

 ى.ود ه نيش کوال توګه  غور ه  په وېېونه او ماو تخم ېږيګالن رژ 

ونه خنډاو  ستونزېد صورت نيونې په وړاندې دو ه ډوله  شیندنېګرد ه  ي ډول دپه عموم

 .ديخارجي  ېیداخيل اوبل  یې وجود لري چې يو

  ستونزې داخيل1.  

  A . مکمل ګالنغري :Imperfect flower ګالنو ته ويل کېږي وغري مکمل ګالن هغ،  

بات ن ډول نباتاتو کې نارينه ګالن په يو  ېپه د ،له ولريآ  ريتذک نيث او يا دأ ت اځې دچې يو 

 ونباتات ډول دې خرما او پستې ونې چې د ښځينه ګالن په بل نبات کې واقع وي لکه د کې او

وې ېنه ونې مې ښځيیښي او په نشتوايل کې ېنارينه ونو شته واىل مهم بر  ښځينه ونو لپار ه د د

ه ګالن  په جال او ښځينه ګالن په جال موقعيت کې ځينو ونو نارين له بلې خوا د ؛نه نييس

ه کوي نځ تیپه وړاندې ستونزې رام ګرد ه افشاين نارينه ګالنو نشتواىل د چې د ،ځاى لري

ګرد ه ه ليادونې وړد ه چې نارينه ګالن  د .کـې ووېم شمېر نورو ام او يو غوزانو، لکه په توتانو،

 ږي.ېتخمدانونو باندې نه بدل و ه اویپه م او ږيېوسته رژ څخه ور  شیندنې

Dichogamy. Bدو سټګام ترپخي د ېګردې کڅوړ  د يا انټرګل د  کې د حالتونو ېده : پ

ګام يا سټ لپار ه خامه وي او اخستلو ردې دګ کې چې سټګام د په داسې حاالتو ؛مخه چوي د

ګردې کڅوړه چوي نو  ه چې دکل نو ،مخکې پخه شوې وي دلوېکڅوړې له چاود ګردې د د

 ډول بېلګه غوزان او يلومړ  وي چې د يفعال شو غري  ګردې اخستلو لپار ه زړه او سټګام د

 د ګرده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...
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نورو ورايټيو  غو انواعو دهمد مشکل د چې دا ،ی( ښودل شوى دMango) ې امیدوهم ډول 

 رلو س ه حل کېدالي يش.په ک

C . فعاله  او ۍګرد ه ژوند يه توليد شو څخ ګالنو نباتاتو د زيات شمېر د: فعاله ګرد هغري

لقاح ا يا د شیندنېګرد ه  لويدل د فعالې ګردې شيندل اوغري  باندې د نو په سټګام ،نه وي

امل نې نور عو یلو کې ځآ په ښځينه   سبب نه ګرځي. همدارنګه کېداى يش شنډه تخمه او

 .شنه کېدو مخه و نييس ګردې د هم د

. D چې ،وو ورايټي په خپله ګرد ه نه القاح کېږيېنو میځ د: شنډتوب او عدم مطابقت 

(Self-sterile) ګردې ته اړتيا لري او که چېرې ګل ته  ۍالقاح کېدو لپار ه پرد بلل کېږي د

وخت  ېنیهمدارنکه ځ ېږي.وو نيولو پرته رژ ېم ې دینو ټول ګالن  ،ګرد ه وانه چول يش ۍپرد

نډوايل ش دا ؛ېیندې مطابقت نه ښکېدو په وړا یس ه د يو ځا نارينه تخموله ښځينه تخمې 

په  ووېم داسې نورو او الوچو، زردالو، ،وناکو، زيتون بادامو، ،وګيالس ،مڼو د عدم مطابقت او

 ورايټيو کې ليدل کېږي. ځينو

 .Eامڅخه په سټګ انټرله ګل  يو کله چې ګرد ه د: اغېزې يا خنډونه يفزيالوژيک 

له کې سټګام په مي پاسه شنه کېږي او د سټګام د کې د په مساعدو رشاېطو نو ،پرېوزي

تخمونو  ورالقاح شو ېتخمدان او غ ،يوبټل شوى یاوږد تشک يوب په بڼه ود ه کوي او دغهټ د

م په يا ه ى اونه يش کوال  يوب ود ه ټځينو عواملو له کبله دغه  چې کله د ،ته ځان رسوي

الن ګ  ه کېږي اوباعث کېږي  چې القاح نه تر س  ېد د ېستونز  ېتخمدان کې ځيني نور 

هم  ېور ـتوليد پ توکو پهرموين و ـه او ينسبتي درج د يودوخـد تکار ممکن  دا ېږي؛رژ 

 .مخ( 6:4، )اړه ولري

 خارجې عوامل . 2  

نور  ېرشم يو ،مخه نييس شیندنېګرد ه  عالو ه چې دبر  ېداخيل ستونز  ونو او بوټو د د

  :ډول ورڅخه يادونه کوو ېالندچې په  زیامننه کويپروسه  عوامل هم شته چې دا بهرين

A .ر ېحد څخه ډله  ې موادویغذا د: کمېدل زیاتېدل یا ې موادویذاغ ونو لپار ه د د

ايط ود ه( رش  بدين منو او ر ه جسمي ياېىل )ډر زياتواېحد څخه ډله  او( يکمزور  ونو د) یکموال

 بلل کېږي. په وړاندې خنډ شیندنېمؤثرې ګرد ه  د

 طبیعت
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. B ېر هډ ال تودوخه چېیرېپچا په وخت کې د سپړل کېدو النو دد ګ: درجه يتودوخ د 

 ،الوچو درجه د يتودوخ د .په وړاندې رول لري شیندنېمؤثرې ګرد ه  د ؛ويلوړه  اویاټيټه 

چې   په شنه کېدو اغېزې لري دانو ګردې د وو په سټګام دېداسې نورو م ناکو او مڼو، ،وګيالس

کې په ښه ډول  ګریدد سانتي  ودرج 10 ېدل پهګردې شنه ک د نوموړو په سټګامو باندې د

 غريفعاله کېدو سبب ګرځي دانو اوسټګام د ګردې د درجه د يتودوخ دو ترس ه کېداى يش ا

و يمچ بلل کېږي او د ار ه خنډلپ شیندنېګرد ه  ه ددرجي تودوخـ 8 ګریدسانتي  له بلې خوا د

 اليت مخه نييس.فع د

C رژيدو او زخمي کېدو سبب ګرځي ګالنو د خوا د باد که له يوې: ږلۍاو . باد، باران، 

ورو برخو ګالنو او ن پاڼو، د ونو له کبله د کېدو بې ځايه بل د ه امتوسفريي لند له بلې خوا د

 همدارنګه باد د وچېدو سبب هم ګرځي. ګردې او سټګام د زيات تبخري په وجه د څخه د

 کې برخه نه يش ېپه ګرد ه افشانهم کوي او هغوی  یفعاليت مخنيو  و او نورو حرشو دیمچ

 ګردو د دانو د بې ځايه کېدو او د د ،صدمو ترڅنګ يميخانيک د ۍباران او ږل .ىستال یاخ

چې ګردې ورپورې  ،مينځل کېدو سبب هم ګرځي دانو د ګردې د هغوی د سټګام له س ه د

ې درج د يختودو  د ريالېد چاپ ،چې بدين اغېزې لري ېد برسېر ه پر  ږلۍ باران او .نښتې وي

ايو چې و  بايد و .فعاليت کمېدو سبب هم ګرځي و دیمچ حرشو او ټيټواىل او له  بلې خوا د د

يږي، ور و ساعتو پورې باران 24صورت ونييس او تر  شیندنهالس په وسيله ګرد ه  که چېرې د

وژيکې الفزي آلو د ګالنو د رژيدو او د د ګالنو ويش. وچکايل هم د شیندنهنو بايد دوبار ه ګرد ه 

 مخ(. 7: 3) ،کېږييې محدوديدو سبب  فعاليت مخنيوى کوي او د

 .D  رڼاLight : ودې په خاصو مراحلو کې صورت  شدت او د رڼا د ملر د د شیندنهګرد ه

 .ويعمل اغېزمن ېګرد ه افشان کمه يا زياته رڼا داو  نييس

 .F نو دروغيو او افتو نا ځينو ګالنو په موسم کې د و ه لرونکې ونې دېم: ناروغۍ او آفات 

ه پایله پ او سبب ګرځي شنډتوب تکرثي آلو د رژيدو او يا د ګالنو د چې د ،يرغل الندې راځي

مخنيوي  و دافتون همدارنګه په ونو باندې د نار وغيو  او نه تر س ه کېږي. شیندنهثر ه ګرد ه ؤ کې م

 ،ترڅنګزو ه فزيالوژيکې اغېناوړ  افت وژونکو شيندل په ګالنو او بوټو باندې د کنټرول لپار ه د او

 وژل کېدو سبب ګرځي. هغوی د يا هم د فعاليت مخه نييس او و ديمچ شاتو د د

 د ګرده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...
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 ېحل الرې چار  اړوندو ستونزو د په وړاندې د ېعملي د شیندنېګرده  د

 کرنه او استعامل توليدونکو ونو ېګرد د.1

ې ورايټي  نياو داسې نورو  ونو ځ وزيتون ،ولوکاټ زردالو، بادامو، الوچو، ګيالسو، ناکو، مڼو، د

دې  کمو حاصالتو لرونکې به وي. د القاح کېدو و ړ نه دي او که وي هم د خپلو ګردو د په

و مڼو س ه س  يعنې  د ؛وو په باغونو کې دو ه ډوله ورايټي وکرل يشېحل لپار ه بايد د م ستونزې د

و القاح په ا شیندنهګرد ه  او د کړيپار ه ګرد ه تولي بل د ژېړو مڼو ورايټي وکرل يش ترڅو يو د د

 هرې نوعې د واړه ورايټي په يو ه نيول يش چې د دا بايد په پام کې و نييس. ښه شان صورت و

باغ  ې دچ ،ګردې توليدونکې ونې بايد په داسې ډول وکرل يش سپړي د و      وخت کې ګالن 

ه و نه ګرد ه توليدونکې ونه يمېهر دريم کتار در  د او تشکېل کړي سلنه 10څخه تر  8له ونو  د

پار ه  و دکرل يا د باغ جوړولو په وخت کې ګرد ه توليدونکې ونې ونه کرل يش او که چېرې د وي.

يله ګرد ه ورکونکو په وس هرې ونې يو ښاخ د نو په وروستيو کې کېداى يش چې د ،وجود ونه لري

  ه ورکړي.و څانګو ته ګردنور  ېمربوطه ون پيوند يش چې دغه پيوند شوې څانګه به وکوالي يش د

و ه دارو ونو په ځينو ډولونو کې نارينه ګالن په جدا او ښځينه ګالن په جدا ونو کې موقعيت ېم د

 ويښتوهرو  څل د ،ږيېوو باغونه جوړ ېنو کله چې د نوموړو م. کې خرما او پستي په ونو لري  لکه د

 او دړي توليد ک  هلپار ه ګرد هغوی ترڅو د ؛وو بوټو ترڅنګ يو نارينه بوټى  وکرل يشه ښځين

نځ په داسې  یم ښځينه بوټو تر نارينه بوټي د .او القاح  سبب يش ېشیندنګرد ه  ښځينه ونو د

 .مخ( 25: 1، )ې ګرد ه ټولو ښځينه بوټو ته خپر ه يشیباد په وسيله  ډول وکرل يش چې د

 و استعامل یمچ شاتو د د. 2 

 ادام،ب زردالو، ګيالس، ناک، لکه مڼې،واسطه القاح کېدونکې ميوې ه د ځينو حرشو پ

ندوقونو و صیمچ شاتو د سپړلو په وخت کې د ګالنو د زيتون او داسې نورو کې د لوکاټ، الوچې،

 ږدويېګل څخه بل ګل ته ګرد ه ل  هيو له او حرشات  ۍدا ځکه چې مچ ؛دي کېښودل رضوري

کفايت  ۍصندوقه مچ 3خه تر څ 2 له هر هکتار باغ  لپار ه ته رسولو لپار ه د س دې عمل د او د

 ېینوعې  ياو اهيل اصالح شو ( Aphis cerana) وحيش نوعې ویمچ شاتو د چې د .کوي

(Aphis Mollifies )رد ه ګ الس د د شیندنهو په وسيله ګرد ه یمچ شاتو د د .دي استعامل وړ د

 .ځلې ارزانه پرېوزي 8په مقايسه اته  شیندنې

 طبیعت
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   Pollination    Hand شیندنهالس په وسيله ګرده  د. 3

 يدونکې ونې نه وي کرل شو وو په باغونو کې ګرد ه توليېځينو م کېداى يش چې د

 نېشینداغېزمنې ګرد ه  نو د ،او نورو حرشاتو فعاليت موجود نه وي ويمچ شاتو د د او يا

عني  د الس په وسيله کېداى يش چې د .الس په واسطه ويش د شیندنېلپار ه بايد ګرد ه 

ې یکړو او په هر ه ونه کې  ه راپرېګسپړل کېدو وړ ګالنو يو ه څان ورايټي د بلې د ېنوع

النو ګ کوربه ونې پر د ګالنو ګرد ه يا مېلمه څانګې د يهرې پرې کړاى شو  ترڅو د ؛وټومبو

دو پالستکې کڅوړه کې چې له مل کړل شوې څانګه په  يو ه ټيم يا پهپرې  ؛وشيندل يش

 یيو فني سړ زړول يش.  کې و يش او په کوربه ونهټومبل  ډکه وي و اوبو څخه خټو يا

 کړي. شیندنهونې ګرد ه  30ډول د خرما  ورځې په معمويل ى يش دکوال 

 

 
                    (.مخ  4:5 ( ،سېله ګرد ه شیندنه شکل: د الس په و. 3

 پایلې

 ېږو: کې دې پایلو ته رس  ه شوو فعالیتونو، تجربو او څېړنو په نتیجهد پور ته تر س 

ې د ښمه کړۍ د ه. هصورت نیونه د دې لړۍ لومړنۍ او مپار ه د القاح د تخم  د تشکیل ل

ه ل پار ه باید د ګردې دانې پخې، رسېدلې او د سټګام ) د ګل ښځینه اله(ګرد ه شیندنې ل

او د اوبو ورکول د ګرد ه  د ګل په وخت کې کیمیا وي دواګانېپار ه د منلو وړ وي. د بوټو 

يس، په دې صورت کې حرشات نه يش کوالي ګرد ه انتقال کړي، همدا شیندنې مخه نی

ډول اوبه ورکول د ګل د رژېدلو سبب ګرځې. ځينې بوټي او ونې په خپله ګرد ه نه القاح 

کېږي د بل ګل ګردې یا ګرد ه ورکونکو ونو ته او ځنې يې مصنوعي ګرد ه شیندنې یا د الس 

 د ګرده شیندنې مطالعه او په وړاندې ...
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ته کوالی شو د پورته روشونو د عملی کولو په مرسپه وسیله ګرد ه شیندنې ته اړتیا لري، مونږ 

 لرو. یو ه کامیابه ګرد ه شیندنې و

  وړاندیزونه

او  رماخ لکه مڼې،ونې او بوټي د ښه تر س ه کېدو لپار ه هغه  شیندنېد ګرد ه  - 1

نګ ورته ترڅ او بوټي ورکونکي   ونېچې )ګرد ه ورکونکي( ته رضورت لري ګرد ه نور، 

  .حاصل السته راوړو لوړ کولو س هترس ه  یندنېشترڅو ښه ګرد ه  کرو و

  .ډډه ويشڅخه  رملود يو کيمیاخور او ه اوبغوړيدو په وخت کې بايد له  ګالنو د د -2

 د ګرد ه توليدونکې ونې نه وي کرل شوې او ياچې باغونو کې  پهوو ېمد هغه  -3

پار ه ل شیندنې اغېزمنې ګرد ه او نورو حرشاتو فعاليت موجود نه وي نو د ويمچ شاتو د

 .الس په واسطه ويش د شیندنېبايد ګرد ه 
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 تحقیق در مورد مشخصات پرتوگرافی 
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Geological and Petrographic Characte-

ristics of Papphire Area of Khash District 
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Abstract 
Afghanistan, a country with having of high potential of 

natural and mineral resources, which can be one of tools to 
overcome the ongoing economic crisis, Badakhshan is the 
northern province of the country which has national and 
international significance terms of having spinal and lapis 
lazuli. In addition to the a fore mentioned deposit, different 
varieties of precious stones, semi precious stone, unique 
types of construction materials and mineral springs are 
vastly existed in this province. The badakhshan sapphire 
has been in attention of local and foreign, but there has not 
been done any research scientific works in the area, in 
which this work will be the first ever preliminary research in 
this regard. 
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Blue ground with high quality is called sapphire. This 
precious stone after diamond is the highest and heaviest 
stone in the world. In this research focuses on contact rocks, 
hosted rocks, by using petrographic and area research. And 
also study of creative elements and productive color sapphire 
by using XRF method, and determination of rocks and mineral 
by using (thin section) under polarization microscope.      

 خالصه

 و پوتانسیل فراوان مواد مفید ه افغانستان کشوری با داشنت منابع طبیعی سشار

. کشور تیگانه وسیله برای بیرون رفت از بحران اقتصادی همین معادن اس .باشد معدنی می

نظر  هک جمله والیات شامل رشقی کشور است بخشد. بدخشان از را از این معضله رهایی می

به داشنت لعل و الجورد شهرت ملی و بین املللی را بخود کسب منود ه است. بر عالوۀ این 

قیمتی، نیمه قیمتی و اقسام بی نظیر مواد  سنگ هایدو نوع مواد مفید ه، انواع مختلف 

 .ګردد چشمه های مرنالی در این والیت به کرثت مشاهد ه میساختامنی و 

لی و  انونی و غیر فنی استخراج می گرددبشکل غیر ق وسپفیر بدخشان از چند سال بدین س

تا حال اندک ترین تحقیقات علمی در این مورد انجام نشد ه است. این اولین تحقیق علمی راجع 

  باشد. به منابع مرنالی بدخشان می

 اعلی ترین و جمله از که گردد. می اطالق گوهری کیفیت دارای رنگ آبی کروند به سپفیر

  . رود می امرش به جهان در ،بعد از یاقوت، زمرد و املاس  سنگ ترین قیمتی

دهند ه و احجار کانتکتی  در این تحقیق سعی بعمل آمد ه تا احجار مجاور، احجار جا 

احوی و مطالعۀ فیصدی عنارص تشکیل سپفیر با استفاد ه از مطالعات پرتوگرافی، س

( و X – Ray Fluorescence) XRFدهند ه و رنگ دهند ه سپفیر با استفاد ه از روش 

( Thin sectionمطالعه منونه های جمع آوری شد ه حاوی سپفیر بشکل مقاطع نازک )

 ت میکروسکوپ پوالریزشنی می باشد.تح

 کلیدی کلامت

باشـــون، ئیزم، دیخروئیزم، ســـپفیر، اکســـیســـو و اســـرت  کی، مگامتیری، کروند، ورایتی، کا

 .منابع پوتانسیلی و هرتوگرانوبلستی، سالنس
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 مقدمه

ا، در ه ه بسيارغني بود ه، در كو ه یو تزئين یقيمت یلحاظ داشنت سنگها افغانستان از

فراوان وجود دارند. كمربند  قيمتي وتزئيني یها سنگ آنهای دريايي مناطق مختلف 

از  ،شود اد ميافغانستان ي ینادر ه كه به نام كمربند پگامتيت ي فلزاتپگامتيتي، پگامتيت ها

( و سنگ هاي قيمتي )كونسيت، وغري ه  Li،Be ،Cs ،Rb ،Ta ،Nbلحاظ ذخاير فلزات نادر ه )

مختلف  اعختلف برييل، گرانات، انو هيدينيت، انواع رنگه مختلف تورمالني، انواع رنگه م

شور را ك هاي پگامتيتي اين كمربند جابجا شد ه اند اين رگ كه در (كوارس، امازونيت و غري ه

 جهان از اين لحاظ  شامل مي سازد. كمربند متذكر ه كه از یدر جملۀ غني ترين كشورها

ته كشور گذش یمركز  یقسمت ها از ،شود یسيستان رشوع م یفرورفتگ سحدات شاميل

اكستان، چني و پ یاود كشور خارج گرديد ه و در كشورهاز حد یسحدات شامل رشق و در

 يابد. به اين اساس متام ساحۀ بدخشان، نورستان و لغامن، قسمت یتاجیكستان ادامه م

هسود ل، ميدان، ب، تگاب، نجراب، پنجشري، سالنگ، كابیاعظم ساحۀ كرن، جالل آباد، سوب

شوند. عالو ه بر آن  ید در محدودۀ همني كمربند شامل  مهلمن  یدريا یعليا یو قسمت ها

ذخاير سشار الجورد و لعل بدخشان، سپفیر و ياقوت جگدلك، زمرد پنجشري، امیتست مقر  ، 

نيز در محدودۀ همني كمربند قرار دارند. تفحص، اكتشاف و استخراج اين معادن سشار 

 (.38: ص. 4جوان رضورت دارد، ) یبه تربيۀ كادرها یو تزئين یقيمت یها سنگ

 120ی ولسوالی خاش والیت بدخشان به فاصله ساحه مورد تحقیق ما در قسمت مرکز 

جنوب فیض آباد و در سحد با شکستگی بدخشان مرکزی و در جناح راست دریا  کیلومرتی

 جیولوجیکی و ۀمذکور بر اساس مطالعات انجام شد کوکچه اخذ موقعیت منود ه است. در ساحه

(،  انی، وسطی و فوقانیتحت ) ارخی از احجار 1:500000انعکاس در نقشه جیولوجی به مقیاس 

را عمدتا   شهران ۀک گسرتش دارد. تشکیالت احجار ساحپروتروزوئیک، میزوزوئیک، کاینوزوئی

 بات دور ه چهارمی تشکیل داد ه است.( و رسو احجار تیزابی ) احجار میتامورفیکی، مگامتیکی

اظ ز لحه امذکور نه تنها از لحاظ داشنت ساختامن مغلق جیولوجیکی دلچسپ بود ه بلک ۀساح

مطابق به زونال بندی عمودی پگامتیت های افغانستان که  .داشنت پگامتیت ها غنی می باشد

، سنگ های قیمتی ۀعالو می تواند در این ساحه بر  ،در این ساحه تا هنوز مطالعه نگردید ه است

 رتوګرافی ...تحقیق در مورد مشخصات پ
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بر اساس مطالعات ساحوی که من از نزدیک  .ذخایر زیاد فلزات نادر ه وجود داشته باشد

امل مدعا مورد نظر ش ۀموجود در ساح ۀحفری آنجا انجام دادم و موجودیت آثار و در

اهمیت فوق العاد ه زیاد صنعتی و  بدخشانشهران ولسوالی خاش والیت  ۀاست. منطق

باشد. از همین رو در ساحه مذکور سنگ های قیمتی مختلف  اقتصادی را دارا می

رین و انواع تورمالین ها در اثر پروسه های یاقوت کبود، روبین )یاقوت سخ(، اکواما چون

 (.3: ص. 5مختلف جیولوجیکی و تشکیالت مختلف مگامتیکی بوجود آمد ه است، )

 تحقیق اهمیت

ن ای تا به حال مطالعات جیولوجیکی این بود ،انجام این تحقیق و اهمیت رضورت

انب است. از ج یا غیر دولتی صورت نگرفته معدن ازطریق هیچ ارگان و یا نهاد دولتی و

جیولوجیکی از طرف افراد و  اسناداین معدن در حال حارض بدون هیچ نوع  ،دیگر

 شود. فنی استخراج میاص زورمند بطور غیرقانونی و غیر اشخ

 مربمیت تحقیق 

یق مطالعه و تحق ،از همین جهت .برخوردار است سپفیر این منطقه ازکیفیت باال

 .می باشدرخوردار از مربمیت خاصی بدر مورد این معدن 

 هدف تحقیق

تعیین منودن احجار مجاور، احجار کانتکتی، احجار  هدف پژوهش عبارت از

اش خ ولسوالی جادهند ه، عنارص تشکیل دهند ه سپفیر و عنارص رنگ دهند ه سپفیر

 والیت بدخشان است.

 سوال تحقیق

 کدام ها و منشاء پیدایشسپفیر بدخشان  ۀمرنال ها و احجار اصلی جا دهند

 چیست؟ها آن 

 تحقیق میتود

 توصیفی، کتابخانه ای، ساحوی -تحقیقی از میتود تحلیلی -در این مقاله علمی

 و البراتواری استفاد ه بعمل آمد ه است.

 طبیعت
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ر توان از نتایج آن د همیت عملی این تحقیق در این نهفته است که در آیند ه میا

ادی ی تقویه بنیۀ اقتصمورد سپفیر)یاقوت کبود( ولسوالی خاش والیت بدخشان برا

د( )یاقوت کبو  های عملی را به منظور استحصال سپفیر کشوراستفاد ه منود ه و گام

 برداشت.

    مشکالت و محدودیت های تحقیق

از عمد ه ترین مشکالت درین تحقیق پیمودن فاصله زیاد بود، از کابل الی 

ض آباد( الی فیشهر  ) کیلومرت را ه و از مرکز بدخشان 470بدخشان که در حدود 

و همچنان انتقال  باشد. کیلومرت را ه فاصله داشت می 120ولسوالی خاش والیت که 

  منونه های احجار برای تجزیه البراتواری یکی از مشکالت بود که متحمل شدم.

 ه که اخذ موقعیت منود ۀمعدن سپفیر در منطق .بزرگرتین معظل برایم نا امنی بود

مسلکی توسط زورمندان محلی و بصورت غیرفنی و غیر  در آنجا مستقر بودند طالبان

گردید. همچنان نبود البراتوار های مجهز در کشور که در آن بتوانیم تجزیه  استخراج می

دیگر  ۀاز جمل، هیمکیمیاوی و سپکرتالی را انجام د ،مرنالوجیکيهای پرتوگرافیکی، 

 شمرد.مشکالت می توانم بر 

 موضوع تحقیق

بین کیلومرتی سمت جنوب فیض آباد  60الی خاش به فاصله سپفیر دار ولسو  ۀساح

  ʺ20ʹ30°36)-36°57ʹ 28ʺ) طول البلد رشقی و بین (ʺ55 ʹ40 °70- 70°54 ʹ 17̋خطوط )

 عرض البلد شاملی قرار دارد.

 ( فرورفتگی ها، برآمد ه گی مذکور از ساختامن های مغلق جیولوجیکی ) ۀساح

 30-25ه منشعب، زاویه میالن آن در حدود تشکیل شد ه بدین معنی که ریلیف منطق

درجه متغیر است. ساختامن های موجود در این منطقه در اثر حرکات تکتونیکی 

ی گ ه متام واحد های لیتولوژیکی را متحمل چین خورد ،متحمل دیفورمیشن گردید ه

و پائین  3800مذبور ۀاست. بلند ترین ارتفاعات در منطقها و شکستگی ها گردید ه 

مردم محل به زراعت، مالداری مشغول اند، و  باشد. مرت از سطح بحر می 2200ع ارتفا 

 از این طریق امرار حیات می منایند.
 

 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...
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 شیامی موقعیت جغرافیایی ولسوالی خاش والیت بدخشان :1شکل             

موضوع اصلی تحقیق عبارت از سپفیر ولسوالی خاش والیت  بدخشان است. ابتدا باید 

 ( sapphieros )پفیر از کلمۀ التینی سنام د ه ذیال  اشار ه شود: رش سپفیر بطور ف ر موردد

( بود ه از  Al2O3 میاوی )يکدهد. سپفیر دارای فورمول  آبی را می معنایمشتق گردید ه که 

که در ردیف سنگ های قیمتی  مرنال های رنگه، مقبول، شفاف و قیمتی کروند است. ۀجمل

رود. مرنال سپفیر )یاقوت کبود(  ز زمرۀ جواهرات درجه یک بشامر میکالس اول قرار داشته و ا

و  Tiاکسیجن که محتویات تیتان  %9.47 املونیم،  %91.52دارای ترکیب کیمیاوی ذیل بود ه 

ونال ریگتکرستالی دهد. مرنال مذکور بطور طبیعی دارای سیستم  به آن رنگ کبود می Feآهن 

باشد. مرنال مورد  می که بعد از املاس مقاوم ترین 9ی سخت ۀبود ه بدون تورق و دارای درج

ود، چون ش اما بوسیله سنگ خراشید ه یا تراش منی ،بحث دارای قابلیت شگافنت خوب بود ه

شود. مرنال  در مقابل عوامل جوی مقاومت دارد، در رسوبات ثانوی یا پلیرسی هم پیدا می

پفیر طبیعی شکل سه نی که تقریبا  بطریقه مصنوعی توسط انکشاف میتود دوراه سپفیر را ب

اکساید املونیم و  %5.79اورند و هم در کور ه های مخصوص از مخلوط  باشد، بدست می می

 ردد.گ سپفیر )یاقوت کبود( مصنوعی تولید می اید آهناکساید تیتان با اکس  %2.5بعضا  

 طبیعت
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های  الشکل مرن ه سپفیر در افغانستان همرا ه با یاقوت در معدن جگدلک سوبی ب 

که اکرثا  مرنال های مذکور را در زیور سازی به صورت جواهرات با ارزش  پاراجنتیکی پیدا شد ه

د های گا ه کرون و قیمتی استفاد ه می منایند. بر اساس تحقیقات متخصصین مختلف هیچ

، TiO2 ،FeOخالص نبود ه مخصوصا  در ترکیب شان مقادیر قلیل ) %100شکل ه طبیعی ب

Cr2O3 ،Fe2O3 ،V2O5  وSiO2( و نارنجی ) پادپاراچا (  روبین ) ( به جز از کروند های سـرخرنگ

رنگ، زرد، آبی، قهو ه ای و غیر ه ( بنام سپفیر  متام کروند های دیگر دارای رنگهای مختلف را )بی

 (.28: ص.1منایند، ) یاد می

وگانه و د که نظر به جال، انکســـار رنگ بنام لیکوســـپفیر یاد می شـــود کروند کامال  بی 

یرسبز، باشد. نظر به رنگ آن سپفیر بنام سپف دسپرشن شعاعات نوری تقریبا  برابر با املاس می

سبب آن  سپفیر آبی است، که  شود. مرغوب ترین رنگ  سپفیر بنفش و... یاد می  سپفیرآبی، 

ــپفیر نیز مانند یاقوت از جملۀ عالی Ti+4موجودیت  ــد. س ــترین و قیمتی ترین  می باش نگ س

 (.286: ص. 2رود، ) قیمتی به شامر می های

حت شعاع تیر ه و ت سپفیر دارای خاصیت دیخروئیزم بود ه که تحت شعاع عادی به رنگ آبی

شود. ازیرنو هنگام تراش باید تیبل آن موازی با مستوی  عادی به رنگ آبی زردمنا دید ه میغیر 

فیر انکلوژن صورتیکه در سپ گرافیکی باشد. در پیناکوئید اساسی و یا عمود برمحور کریستالو

در آنصورت باعث ایفکت اسرتئیزم به شکل  ،های سوزنی روتیل موجود باشند های کریستال

 گردد. ستارۀ شش شعاعی می

سپفیر در احجار مگامتیکی، پگامتیت ها، اندوسکارن های سلیکاتی، گنایس های با مقدار  

 د.زیاد املونیم و همچنان رسوبات الوویالی یافت می شو 

بهرتین  اید. هندوستان به دست میو کشمیر سپفیر کیفیت عالی از میامنار، سیالنکا، 

پیدا شد ه که در پگــامتیت ها و همچنان در رسوبات الوویالی وجود دارند.  شمېرسپفیرهای جهان در ک

پفیر همچنان شند. سرنگ با توانند حتی سیا ه سپفیرهای تایلند، اسرتالیا و نایجیریا آبی تیر ه بود ه و می

در کمبودیا، برازیل، کینیا، ماالوی و کوملبیا پیدا می شود. در افغانستان سپفیر آبی را بنام " نیلم " یاد 

می کنند و نیلم افغانی در بازار بسیار نادر بود ه و کیفیت آن نیز بلند منی باشد. تراش معمول برای 

 . ندای آنرا به قسم  کاباشون تراش  می کنسپفیر تراش بریلیانت بود ه و انواع غیر شفاف و ستار ه 
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 (.89: ص. 4باید یاد آور شد که از اوایل قرن بیستم به این طرف سپفیر مصنوعی در بازار وجود دارد، )
 

 : بازدید نویسند ه از ساحۀ معدن2 شکل

رفته و گ منونه گیری صورت ۀن احجار مشخص سپفیر خیز از ساحبه منظور تثبیت منود

 :شود که مشخصات آن ها قرار ذیل به بررسی گرفته می اخته شد ه استسالید ها س

  1سالید منرب 

 ه گردید، اخذ شد که سپفیر عمال  استخراج می این منونه از داخل حفریه معدنی، جایی

   یتدسلو  از عبارت حجر نام میکروسکوپ، تحت مطالعه سنگ معدنی است. براساس

و  حجر حجم%80 که  بود ه فالگوپیت از رتعبا کتله معدنی اساسی مرنال .باشد می

 دھند. می تشکیلمذبور راحجم سنگ  %10کوارس در حدود 
 

 

 

 

 

 

 
 

 400تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 1تصاویر سالید منرب :3شکل                 

Φ2mm………  

 گرانو لیپدوبلستی:سرتکچر

 تکسچر: کتلوی

PPL 

 طبیعت
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 1رتوگرافیکی منونه منرب ترشیح مشخصات پ   :1جدول             

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر       سلودیت

 مرنال های اساسی % 10و کوارس  % 80فالگوپیت 

 مرنال های فرعی      ندارد

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 های معدنی مرنال      مگنیتیت

 ثانویتغییرات       فالگوپیت در بعضی قسمت ها به کلوریت تعویض شد ه است.

 

 2سالید منرب 

 تحت آن مطالعه اخذ گردید ه. براساس ،این منونه از حفریه  که سپفیر استخراج میگردید

از  عبارت حجر اساسی مرنال .می باشد سپفیر - سلودیت از عبارت حجر نام میکروسکوپ،

 دھد.  می تشکیل را حجر حجم %45و سپفیر  %40 فالگوپیت

 

 

 

 

 

 

 100تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 2تصاویر سالید منرب: 4شکل               

2mm……… Φ 

 سرتکچر: لیپدوگرانوبلستی

 تکسچر: کتلوی

 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...
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 2ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب : 2 جدول

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر سپفیر-سلودیت

 مرنال های اساسی %40و فالگوپیت  %45سپفیر 

 مرنال های فرعی ندارد

 مرنال های اکسیسوری ردندا

 مرنالهای معدنی ندارد

 تغییرات ثانوی فالگوپیت به کلوریت تعویض شد ه است.
 

 3سالید منرب  

مرتی از معدن سپفیر که بنام امفیبولیت یاد  20 ۀار مجاور به فاصلاین منونه از احج 

ارنبلند ر، هدر ترکیب حجر مذکو  ،. بر اساس مطالعات میکروسکوپیاست اخذ گردید ه ،میگردد

فیصد، بیوتیت و میکروکلین از جمله مرنالهای  10فیصد، کوراس  30 فیصد، پالجیوگالز 40

باشند، پالجیوکالز معموال  دارای اشکال صفحه ای بود ه و ندرتا  منشوری می باشد،  اصلی می

یه زباشند، قسام  به مرنال سیرسیت تج نیز می 3mm جسامت متوسط دانه اند، بعضا  تا ازنگا ه

و بصورت عموم مید ه دانه بود ه،  استشد ه است، کوارس کرستال های غیر منظم را ساخته 

ی می باشند و قسام  به مرنال ثانوی ی بیوتیت دانه های فلسی را ساخته و دارای رنگ قهو ه

 .می باشدمقدار کوارس  در آن کم و کلوریت تجزیه شد ه 

 

 

 

 

 

 100منایی بزرگ با نیکولتحت یک و دو 3 : تصاویر سالید منرب5شکل

2mm……… Φ 

             سرتکچر: لیپیدو گرانو بلستی

 تکسچر: کتلوی 

 

 طبیعت



 

161 
 

 3منونه منرب ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی  :  3جدول

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر امفیبولیت

 ، % 30، پالجیوکالز % 40هارنبلند 

 .% 10و بیوتیت  %10کوارس 
 مرنال های اساسی

 مرنال های فرعی ندارد

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 مرنال های معدنی مگنیتیت

 

 4سالید منرب

 که عبارت از سلودیت می باشد شد هاین منونه از داخل حفریه های معدنی گرفته 

 %0.5، اپیدوت و کلوریت %12و کوراس %20، بیوتیت %50در آن مسکویت بیشرت از  و

 وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

PPL 

 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...

2mm……… Φ 

 گرانو بلستی لیپیدوسرتکچر: 

 تکسچر: کتلوی
 

 100 تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 4: تصاویر سالید منرب6شکل
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 4ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب : 4جدول

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر سلودیت

 ، %20، بیوتیت %50مسکویت بیشرت از 

 %0.5پیدوت و کلوریت و ای %12کوراس 
 مرنال های اساسی

 مرنال های فرعی ندارد

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 مرنال های معدنی ندارد

 تغییرات ثانوی مسکویت به کلوریت تعویض شد ه است.

 

 5سالید منرب

تحت میکروسکوپ پوالریزیشنی عبارت از ، منونه از احجار مجاور اخذ گردید هاین  

ور قابل اکتینولیت بط کلسیت ،لسیفیر( می باشد. در منونه مذبورمرمر سلیکاتی )ک

 مالحظه وجود دارد.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 5: تصاویر سالید منرب7 شکل

5mm……… Φ 

 سرتکچر: لیپیدو گرانو بلستی

 تکسچر: کتلوی

 

 طبیعت
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 5ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب  :5جدول    

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر کلسیفیر

 مرنال های اساسی %40اکتینولیت کمرت از  %50کلسیت 

 مرنال های فرعی ندارد

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 مرنال های معدنی ندارد
 

 

 6سالیدمنرب 

ذ اخ ،نقر ه کان به طرف غرب بازار ولسوالی خاش موقعیت دارد ۀاین منونه از ساح

 گردد. می ، بنام سلودیت یادبود هگردید ه است. منونه مذکور از جمله احجار میزبان سپفیر 

 احجار فوق الذکر را تشکیل میاحجار ذکر شد ه متشکل از فالگوپیت که قسمت اعظم 

زیشنی یپوالردر اثر مطالعه پرتوگرافیکی تحت میکروسکوپ  %40سپفیر در حدود  دهد.

 در بین سلودیت وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 6: تصاویر سالید منرب8شکل

 2mm……… Φ 

 سرتکچر:گرانولیپدوبلستی

 تکسچر: کتلوی

 

 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...
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 6ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب  :6 جدول

 
 

 7سالید منرب 

این منونه از قسمت غربی بازار ولسوالی خاش از احجار مجاور اخذ گردید ه، در نتیجه 

ترکیب این  اساسی در ۀو به گون شد هحجر مذکور بنام گرانیت پرفیر یاد  ،مطالعه پرتوگرافیکی

سودیمی )میکروکلین( وجود  ی پالجیوکالز، کوارس و فلدشپات پوتاشیمیـ ها حجر مرنال

ایزومرتیکی  پالجیوکالز دانه های .و به قسم فرعی در آن بیوتیت و مسکویت وجود دارند دارند

کوارس نیز دانه های غیرمنظم  .و قسام  به سسیت تجزیه شد ه است غیرمنظم را ساخته اند

ال نوع میکروکلین دارای اشکلدشپات پوتاشیمی ـ سودیمی از ایزومرتیکی را ساخته اند. ف

 (، تبدیل شد ه است. صفحات پلیت )ی می باشند. همچنان فلدسپارها به یصفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر سلودیت

 مرنال های اساسی %10خلوریت  %35سپفیر  %45فالگوپیت 

 مرنال های فرعی ندارد

 مرنال های اکسیسوری ندارد

  100تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی7 : تصاویر سالید منرب9شکل

 
2mm……… Φ 

 سرتکچر: گرانولیپدوبلستی

 تکسچر: کتلوی

 

 طبیعت
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  7ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب  : 7جدول

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر گرانیت پارفیر

 مرنال های اساسی %3میکروکلین و %30کوارس  %50 پالجیوکالز

 مرنال های فرعی %3.5)بیوتیت و مسکویت(  ابرک 

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 مرنال های معدنی ندارد

 تغییرات ثانوی ندارد

 8سالید منرب 

در  شد هاخذ  ،گردد که در آن سپفیر استخراج می 3منرب  ۀاین منونه از داخل حفری

 بنام حجر سلودیت نام گذاری گردید و در حجر مذکور سپفیر، نتیجه مطالعات پرتوگرافیکی

 فالگوپیت و مسکویت وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPL 

 100تحت یک و دو نیکول با بزرگ منایی 8: تصاویرسالید منرب10 شکل

2mm……… Φ 

 سرتکچر:گرانولیپدوبلستی

 تکسچر: کتلوی

 

 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...
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 8ترشیح مشخصات پرتوگرافیکی منونه منرب  :8جدول          

 مشخصات پرتوگرافیکی

 نام حجر سلودیت

 مرنال های اساسی %10و مسکویت  %30فالگوپیت  %50سپفیر 

 ال های فرعیمرن  بیوتیت

 مرنال های اکسیسوری ندارد

 مرنال های معدنی ندارد

 تغییرات ثانوی ندارد
 

 XRF (X- ray Fluorescence)مطالعه سپفیر به روش 

 که برای انداز ه گیری طول موج و شدت امواج فلورسانس دستگاهی است  XRFدستگا ه

آن  ۀکه نتیج رود نگ معدنی بکار میاز اتم های مختلف در منونه س ،ساخته شد ه

کار برد وسیعی در بسیاری  XRFشناسایی نوع و میزان عنارص ماد ه می باشد. دستگا ه 

از علوم دارد و امروز ه به علت پیرشفت های بسیار زیاد در این زمینه به صورت یکی از 

دستگا ه های رضوری در البراتوار های تحقیقاتی تبدیل شد ه است. سعت باال، روش 

و قابلیت انالیز عنارص در  Uو  Fکیفی و نیمه کمی، تجزیه عنرصی از عنرص انداز ه گیری 

( از جمله مزایای این روش می باشد. این انالیز به سبب سعت ppmمقدار کم در سطح )

باال و عدم مرصف مواد کیمیاوی، روش ارزانی نسبت به سایر روش های انالیز ه بود ه و 

 باشد. منیهمچنان، آلود ه کنند ه محیط زیست نیز 

دقیق  ۀشود از جمل باالی منونه سنگ انجام می Xاین روش که بواسطه تابش اشعه 

اشد. ب ترین میتود های مطالعه احجار معدنی بود ه که هم سعت و هم دقت آن بسیار باال می

که به دو نوع عمد ه؛ قابل انتقال و غیر قابل انتقال تقسیم  XRFدر مجموع دستگا ه مخصوص 

را به توان آن نوع قابل انتقال آن دستگا ه کوچک و به شکل تفنگچه بود ه میشود. در  می

با خود جهت مطالعات ساحوی انتقال داد و در نوع غیر قابل انتقال آن دستگا ه نسبتا  ۀساح

    ود. ان انجام ش بزرگ بود ه و باید در البراتوار گذاشته شد ه و تحقیقات در البراتوار باالی

 طبیعت
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احجار   XRFباشد و مطالعات  می %0.0001بسیار باال بود ه که  دقت دستگا ه بزرگرت

 معدنی  توسط همین دستگا ه انجام شد ه است.

منونه از احجار جادهند ه سپفیر ولسوالی خاش والیت بدخشان، توسط  2به تعداد 

 تجزیه و مطالعه گردید ه. و نتایج آن در دیاگرام زیر به تفصل موجود است. XRFمیتود 

 

 

 

 

 

 دیاگرام فیصدی عنارص در احجار مجاور و احجار جادهند ه.: 11شکل 

ولسوالی خاش، والیت بدخشان از  سپفیر دار )یاقوت کبود( ۀقابل یاد آوری است، ساح 

نظر علمی تا هنوز کدام مطالعه در مورد مشخصات آن صورت نگرفته و این مقاله نخستین 

و  ستفاد ه از مطالعات پرتوگرافیکیدر مورد سپفیر است، که با ا تحقیقی - مقاله علمی

 (.88: ص. 5به اثبات رسید ه است، )  XRFروش 

 نتیجه گیری

از مطالعات پرتوگرافیکی تثبت شد که کرستال های مقبول و خوب تشکیل  -1

هت توان ج یافته ی سپفیر در بین سلودیت ها اخذ موقعیت منود ه اند. بنابرین، می

لودیت ها را منحیث محک تفحصی مورد تثبیت سنگ های قیمتی در دیگر ساحات س

 استفاد ه قرار داد.
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 تحقیق در مورد مشخصات پرتوګرافی ...
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در آنجا  بیشرت از د ه ها تونل  ،معدن را از نزدیک مشاهد ه کردم ۀقسمیکه ساح -2

قابل رویت است.  بود ه ورگ های حاوی سپفیر  به طول های مختلف حفر شد ه و

 ه است.گرفتدر اینجا از قبل سپفیر مورد استخراج قرار  گفته میتوانیم کهبنابرین، 

سپفیر )یاقوت کبود(، از جمله سنگ های قیمتی کالس اول می باشد و هم  -3

 معدن مذکور دارای که ، چنین نتیجه می گیریمبود هچنان دارای ارزش اقتصادی بلند 

 دلچسپی خاص می باشد.

 پیشنهادات

مذکور دارای مساحت د ه ها کیلومرت مربع بود ه. بناء ، سپردن آن به سکتور  ۀساح -1

خصوصی در مراحل تفحص و اکتشاف باعث خسارات جربان ناپذیر به دولت و منافع 

 که باید از آن جلوگیری صورت گیرد. گردد ملی می

ش ابرای پیش برد مطالعات و تحقیقات همه جانبه در معدن سپفیر ولسوالی خ -2

و ردید ه  ترتیب گجیولوجیکی معدن با دقت بیشرت ۀوالیت بدخشان رضور است تا نقش

 مورد مطالعات دقیق قرار گیرد. ۀساح

چنان جواهرات دیگر را سورت البراتوار مجهز که بتواند سپفیر و همدر کشور ما  -3

که باعث رضر زیاد هم برای دولت و هم برای تاجران  شتهبندی و ارزیابی مناید وجود ندا

 زم صورت گیرد.اقدامات ال  عرصهگردد، در این  بناء  پیشنهاد می .گردید ه استجواهرات 

دولت برای استفاد ه درست از منابع طبیعی کشور به سمایه گذاری رضورت دارد  -4

و وظیفه دارد تا سمایه گذاری دولتی و خصوصی را تشویق مناید که این مواد بلند 

 .گیردکیفیت، مورد بهر ه برداری قرار 

و  دان محلیتوسط اهالی روستا و زورمن سپفیر خاشاستخراج سپفیر از معدن  -5

گیرد. لذا از مقامات ذی صالح تقاضا می شود تا در  منطقوی بشکل غیر فنی صورت می

 زمینه تدابیر الزم اتخاذ منایند.

 سنگ هایمعدنی،  ۀاز معادن طبیعی خاصتا  مواد مفیددولت است تا  ۀوظیف -6

 أمینتلت را برای شهروندان، پژوهشگران و کارمندان دو  قیمتی محافظت کند، امنیت را ه

 به کدام چالشی مواجه نشوند. همناید تا حین بازدید از ساح

یعتطب  
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معدن سپفیر زمانیکه از طریق وزارت معادن به رشکت های قرارداد کنند ه به  -7

دولت مکلف است از جریان اکتشاف، نحو ه اکتشاف و بخش  شود قرارداد سپرد ه می

             معدن اخذ  ۀاز ساح منونه های که ،مالی اکتشاف نظارت دقیق مناید. همچنان

مذکور در  ۀگردد. چون ساح توسط کدام رشکت داخلی و خارجی تجزیه می ؛گردد می

گر امکان د ه ها سنگ قیمتی دی ،کمربند پگامتیتی افغانستان اخذ موقعیت منود ه است

 متصور است.

 مآخذ

 دمی علوماکا: حجار قیمتی افغانستان،  انتشاراتترین، نجم الدین. معادن ا -1

  هـ.ش.1386، ، سالافغانستان

لی، تحصیالت عا :سهاک، نقیب الله.  علم املعادن )معادن غیر فلزی(، انتشارات -2

  هـ.ش.1391 ،سال

لم ع ۀت های فلزات نادر افغانستان، مجلموسی زی، امیر محمد. منشای پگامتی -3
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 ساحات ۀچونهای  کیفی سنگ ۀمقایس

 جبل الرساج و ایبک در تولید سمنت
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in Jabul- Saraj and Aybak Areas for 

Cement Production 
 

Research Assistant Sayed Reza Ihsani 
 

Abstract 
     The quality of limestone is a key factor for its selec-tion as 
raw material for cement production. In this re-search different 
components of various limestones in Jabul Saraj and Aybak 
areas has been evaluated. Spectrometric ana-lysis of Jabul 
Saraj limestone reveals that these limestone has a remarkable 
amount of iron oxide. On the other hand, in some samples the 
amount of alkali oxides and in some others the amount of 
magnisium oxide has exceeded the permissible range. Analysis 
of Aybak limestone shows, that the rocks have permissible 
amount of iron and magnesium oxides. The average weight 
percentage of calcium oxide in Aybak limestone is also higher 
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than the amount of calcium oxide in Jabul Saraj limestone, 
Therefore, Aybak limestone in compare to Jabul Saraj limestone 
has a better quality as a raw material for cement production. 

 خالصه

انتخاب احجار مذکور  هایکی از معیار های چونه در تولید سمنت ی کیفیت سنگ

ه در های چون در تولید سمنت است. در این تحقیق اجزای ترکیبی انواع مختلف سنگ

ومرتی ت. انالیز سپکرت ته اسساحات جبل الرساج و ایبک مورد بررسی و تحلیل قرار گرف

جبل الرساج  ۀساح ۀسنگ های چونساحات متذکر ه نشان می دهد که  ۀچون سنگ های

اکساید آهن است. از طرف دیگر در بعضی منونه های احجار  ۀدارای مقدار قابل مالحظ

 دیگر مقدار اکساید مگنیزیم از حد مجاز بیشرت است. برخیقدار القلی ها و در مذکور م

های مگنیزیم و آهن در حد مجاز بود ه، اکساید یایبک مقدار  ۀساح ۀچون گ هایسندر 

 نگ هایسقدار اکساید کلسیم در کمیت متوسط اکساید کلسیم در آن نیز نسبت به م

ت ایبک نسب ۀساح ۀچون سنگ هایبه این لحاظ  .جبل الرساج بیشرت است ۀساح ۀچون

 ت بهرت منحیث مواد خام سمنت است.دارای کیفی ،جبل الرساج ۀاحۀ سچون سنگ هایبه 

 مقدمه

سمنت یکی از اساسی ترین اجزای ساختامن های مدرن است. تولید سمنت از لحاظ 

ام  مربوط سمنت ها نیز مستقی ۀخام آن ارتباط دارد. معیار مقایسکمیت و کیفیت مستقیام  به مواد 

که  اجزای ترکیبی آن است به کیفیت مواد خام آن می شود. کیفیت مواد خام سمنت وابسته به

فیصد و گچ به  15 – 10فیصد، احجار گلی در حدود  90 – 80متشکل از سنگ چونه در حدود 

باشد. چنانچه از فیصدی سهم مواد خام سمنت در تولید سمنت  فیصد می 5طور اوسط در حدود 

گ چونه ناول به کیفیت سنگ چونه ارتباط دارد. س ۀار می گردد که کیفیت سمنت به درجآشک

باید مقدار الزم اکساید کلسیم را در تولید سمنت داشته باشد. عالو ه بر آن، مقدار ناخالصی های 

یب که مقدار اکساید کلسیم در ترک ۀحد مجاز بیشرت باشد. به هر انداز احجار مذکور نیز نباید از 

منت را بلند س سنگ چونه بیشرت باشد، به هامن پیامنه ناخالصی های آنها کمرت بود ه و کیفیت

 نگ هایسسمنت در انواع مختلف  می برند. در این مقاله اکساید های تأثیر گذار باالی کیفیت

 ساحات جبل الرساج و ایبک مورد بررسی قرار گرفته است. ۀچون

 ... یسۀ کیفی سنگ های چونۀ مقا
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 اهمیت تحقیق

چونه در ساحات جبل الرساج والیت پروان و ایبک والیت سمنگان از  سنگ های

 هاز جمل سمنت همورد نیاز جهت فعالیت یک فابریک ن به منابعلحاظ کمیت و نزدیک بود

ق به این لحاظ تحقی .چونه جهت تولید سمنت در کشور است سنگ هایمهمرتین منابع 

د خام اساسی در تولید سمنت چونه که موا سنگ هایدر ساحات مذکور پیرامون کیفیت 

 شود، از اهمیت زیاد برخوردار است.  می محسوب

 یقمربمیت تحق

ظه دارای قابل مالح ۀبه انداز  هچون سنگ هایجودیکه و  جبل الرساج با هدر ساح

سمنت  ۀایبک فابریک ۀنت احداث گردید ه است، اما در ساحسم ۀاکساید آهن اند، فابریک

 ی توانم  کیفیت بهرت باشد ایبک دارای هساح سنگ هایدید ه است. در صورتیکه احداث نگر 

نیز احداث منود، به این لحاظ تحقیق پیرامون کیفیت  سمنت را در آن قسمت هفابریک

چونه منحیث مواد خام سمنت در ساحات متذکر ه به طور مقایسوی از مربمیت  سنگ های

 خاصی برخور دار است.

 هدف تحقیق

 ساحات جبل الرساج چونه سنگ هایهدف این تحقیق بررسی مقایسوی کیفیت 

 د سمنت، پرداخنت به اجزای ترکیبی سنگوالیت پروان و ایبک والیت سمنگان در تولی

 ساحات متذکر ه و تأثیر آنها باالی کیفیت سمنت است. چونه

 سوال تحقیق

سوال اساسی در تحقیق هذا این است که سنگ چونه در کدام یکی از ساحات 

 فوق الذکر دارای کیفیت بهرت است.

 تحقیق میتود

فاد ه فاد ه گردید ه است. با استدر این تحقیق از روش های تحقیقی کمی و توصیفی است

از روش کمی مقدار اجزای ترکیبی سنگ چونه تعیین گردید ه و با استفاد ه از روش توصیفی 

 سمنت مورد بررسی قرار گرفته است.کیفیت  نقش اجزای ترکیبی احجار مذکور در

 طبیعت
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 مشخصات جیولوجیکی ساحات جبل الرساج و ایبک

لرساج والیت پروان و ایبک والیت ساحات مورد تحقیق در ولسوالی های جبل ا

 شامل واقع –جبل الرساج در امتداد شاهرا ه بزرگ کابل  ۀساحسمنگان موقعیت دارند. 

چاریکار و در شامل به مسیر پلخمری  –است که شاهرا ه مذکور در جنوب به مسیر کابل 

جبل الرساج اساسا  در قسمت های  ۀساحمزار رشیف ممتد می شود. سنگ چونه در  –

سمنت در قسمت شا ه  ۀکیلومرت به طرف غرب فابریک 3 هسمنت و به فاصلۀ کقب فابریع

 جبل الرساج وجود داشته، ۀساحتوتک موقعیت دارند. منابع گل در قسمت های مختلف 

سمنت از عمد ه ترین منابع کلی منحیث مواد خام  ۀاما منابع کلی در مجاورت فابریک

ساحه کیلومرت به طرف غرب  5 – 3 ۀفاصل . منابع گچ نیز بهمی شودسوب سمنت مح

 (. 2 : ص. 3غوربند گسرتش دارند، ) ۀجبل الرساج در در 

جبل الرساج از نقطه نظر تکتونیک و میتامورفیزم فوق العاد ه مغلق بود ه،  ۀساح

جبل الرساج را از قسمت های مختلف در برگرفته که  ۀساحشکستگی های خورد و بزرگ 

ه بدخشان است که از غرب ب –شکستگی، زون شکستگی هرات  یکی از بزرگرتین زونهای

 (.12: ص. 4مورد مطالعه را دربر می گیرد، ) ساحهطرف شامل رشق افغانستان ادامه داشته و 

 های سنگجبل الرساج به حدی بود ه که متام انواع  ساحهفعالیت میتامورفیزم نیز در 

     ختلف به مرمر ها تبدیل منود ه این ساحه را متحول ساخته و به انداز ه های م چونه

جبل الرساج دارای رنگهای خاکسرتی روشن،  ۀساح چونه سنگ های (.1: ص. 6است، )

آهنی شد ه به رنگهای  چونه سنگ هاینصواری روشن، در بعضی قسمت ها زرد رنگ بود ه و 

 سیا ه و نصواری تاریک است.

امل رشق  شهر ایبک کیلومرت به طرف ش 8 ۀایبک به فاصل ۀساح چونه سنگ های

 85 – 80 ۀت دارند. منابع زغال سنگ به فاصلدر ولسوالی ایبک والیت سمنگان موقعی

 ۀاحسایبک قرار داشته و منابع گچ نیز به طرف رشق  ۀساحکیلومرت به طرف جنوب غرب 

ایبک دارای عمر کریتاسیس فوقانی و پالیوجن  ۀساح چونه سنگ هایمذکور قرار دارند. 

)1P – 2(K  .متذکر ه دارای رنگهای سفید، خاکسرتی روشن  ۀساح چونه سنگ هایاست

ایبک والیت  ۀساح(. در 1: ص. 7و در بعضی قسمت ها به رنگ مایل به سخ است، )

 ... یسۀ کیفی سنگ های چونۀ مقا
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ن سنگ چونه میلیارد ت   20سمنگان به اساس سوی وزارت معادن و پرتولیم در حدود 

، مذکور بیشرت از مقدار متذکر ه است بسیار با کیفیت وجود دارد، در حالیکه منابع احجار

زیرا ذخایر سنگ های چونه در قسمت های غربی، جنوبی، شاملی و شامل رشقی 

 (.6: ص.  7گسرتش دارند، )

 
 (.2: ص. 7ساحات جبل الرساج و ایبک، ) چونه سنگ های: موقعیت 1شکل 

اکساید  ،(CaO)اکساید کلسیم  ی مورد نیاز در تولید سمنت شاملاکساید های اساس

است. سنگ چونه  3O2(Fe(و اکساید آهن  Al)3O2(، اکساید املونیم SiO)2(سلیکان 

(Limestone)  منحیث منبع اکساید کلسیم و کلی(Clay)  منحیث منابع اکساید های

سلیکان، املونیم و آهن در تولید سمنت استفاد ه می شوند. معیار انتخاب مواد خام سمنت 

(. 25: ص. 5د سمنت به اساس اجزای ترکیبی آن استوار است، )خاصتا  سنگ چونه در تولی

ه ت اکساید کلسیم است. بچونه اکساید اساسی مورد رضورت در تولید سمن سنگ هایدر 

که مقدار اکساید کلسیم در ترکیب سنگ چونه بیشرت باشد به هامن انداز ه  ۀهر انداز 

 طبیعت
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یر مثبت دارد. در ستندرد های ناخالصی های آنها کمرت بود ه و باالی کیفیت سمنت تأث

مختلف مقدار اکساید های اساسی و جزئی در مواد خام سمنت متفاوت است. اکساید های 

 می شود.   مجاز محدود انرتوالمورد رضورت سمنت در مواد خام آن در یک 

کلی در تولید : حدود تیپیک عمد ه ترین اجزای ترکیبی سنگ چونه و 1جدول 

 (14: ص. 10) ،شان می دهدن سمنت به فیصدی وزنی

 CaO 2SiO 3O2Al 3O2Fe MgO مواد خام سمنت

 احجار آهکی و

 گلی–آهکی 
40.0 – 52.0 1.5 – 18.0 0.8 – 5.0 0.3 – 1.5 0.4 – 3 

 2.2 – 0.4 - 12.47.7 18.9 – 16.9 61.0 – 53.8 3.2 – 0.5 احجار گلی

 

فیصد اکساید  40 از که دارای مقدار کمرت چونهجدول فوق نشان می دهد که سنگ 

کلسیم باشد، به صورت جداگانه در تولید سمنت قابل استفاد ه منی باشد، زیرا مقدار 

شرت از بی چونه سنگ هایاکساید کلسیم در ترکیب سمنت کمرت از حد الزم خواهد بود. 

چونه  گ هایسنفیصد اکساید کلسیم در تولید سمنت قابل استفاد ه اند، اما اینگونه  52

عت گسرتش کمرت دارند، به این لحاظ در ترکیب تیپیک در نظر گرفته منی شوند. در طبی

سنگ چونه در ترکیب خود دارای ناخالصی های مختلف بود ه که از لحاظ تولید سمنت 

 (.25: ص. 1) ،نه به دو نوع ذیل استناخالصی های معمول در ترکیب سنگ چو 

 .موجودیت مگنیزیم به جای کلسیم -1

های دیگر، مانند: اکساید های سلیکان، املونیم، آهن،  موجودیت ناخالصی -2

  .القلی ها و سلفر

منحیث مواد خام سمنت، اکساید  چونهعمد ه ترین ناخالصی های سنگ  هاز جمل

به حد اعظمی  است. مقدار مجاز اکساید مگنیزیم در کلنیکر سمنت (MgO)مگنیزیم 

 ... یسۀ کیفی سنگ های چونۀ مقا
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بیشرت نباشد. موجودیت اکساید  فیصد 3فیصد است و ترجیح داد ه می شود که از  5الی 

در سمنت  (Magnesia Expension)مگنیزیم بیشرت از حد مجاز باعث انبساط حجمی 

 (. 3: ص. 8) ،می گردد

عالو ه بر اکساید مگنیزیم اکساید های سلیکان، املونیم، آهن، القلی ها و سلفر نیز 

اید های مذکور در در ترکیب سنگ چونه به انداز ه های مخلتف وجود دارد. مقدار اکس

 که در تولید سمنت استفاد ه می شوند، باید در یک حد مجاز  باشد.  چونهترکیب سنگ 

 (.7: ص. 9) بسیار خالص چونه: مقدار تیپیک ناخالصی های معمول در سنگ 2جدول 

 

سنگ الصی های که در جدول فوق نشان داد ه شد ه اند، ناخالصی مقدار ناخ

بسیار خالص را نشان می دهند، در حالیکه حد مجاز مجموع اکساید های  چونه های

فیصد قبول گردید ه است. موجودیت  1.3 – 0.5سودیم و پوتاشیم در ترکیب سمنت 

 ند. سلفر ترایمقدار بیشرت از حد مجاز القلی ها باعث کاهش مقاومت سمنت می شو 

فیصد باشد، در  0.5با خالصیت بلند باید کمرت از  چونهاکساید نیز در سنگ های 

 (. 33: ص. 2) ،فیصد مجاز است 3 – 1منت در حدود حالیکه در ترکیب س

جبل الرساج الزم  ۀساحبه منظور بررسی نقش ناخالصی های سنگ های چونه 

 طالعه قرار دهیم.اکساید های عمد ه و جزئی آنرا مورد م تااست 

 O2Na O2K 3SO 2TiO MgO ناخالصی های سنگ چونه

 3.0> 0.1> 0.5> 0.1> 0.1> فیصدی وزنی

 طبیعت
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 سنگ های: چارت فیصدی وزنی اکساید های اساسی در انواع مختلف 2شکل 

 (. 98: ص. 1جبل الرساج، ) ۀساح چونه

 
 چونه سنگ های: چارت فیصدی وزنی اکساید های جزئی در انواع مختلف 3شکل 

 (.98: ص. 1جبل الرساج ) ۀساح

 چارت اول نشان می دهد که: 

 ... یسۀ کیفی سنگ های چونۀ مقا
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 فیصد  40آهنی شد ه نه تنها کمرت از  چونهلسیم در دو نوع سنگ مقدار اکساید ک

 است، بلکه مقدار اکساید کلسیم در ترکیب آنها کمرت از مقدار اکساید آهن است.

  نصواری روشن، خاکسرتی رنگ و  چونه سنگ هایمقدار اکساید کلسیم در

 فیصد است. 40شدیدا  مرمر شد ه بیشرت از 

 ۀاحس چونه سنگ هایدر ترکیب انواع مختلف  مقدار متوسط اکساید مگنیزیم 

 جبل الرساج در حد مجاز است.

 چارت دوم نشان می دهد که:

  نصواری روشن  چونهمجموع اکساید های سودیم و پوتاشیم در ترکیب سنگ

خاکسرتی رنگ و شدیدا  مرمر شد ه  چونه سنگ هایفیصد بود ه و در ترکیب  3بیشرت از 

 فیصد است. 1بیشرت از 

 فیصد است 0.2چونه بیشرت از  سنگ هایکلورین در ترکیب انواع مختلف  مقدار. 

  5(مقدار فاسفورس پنتا اکسایدO2(P  چونه  سنگ هایدر ترکیب انواع مختلف

 فیصد است. 0.1کمرت از 

اج نشان جبل الرس  ۀساح چونه سنگ هایانالیز سپکرتومرتی تأثیر گذار ترین انواع 

شد ه دارای مقدار به مراتب بیشرت اکساید آهن از حد آهنی  چونه سنگ هایمی دهد که 

مجاز بود ه، حتی مقدار اکساید آهن در ترکیب احجار مذکور بیشرت از مقدار اکساید 

 سیا ه  هآهنی شد چونهآهنی شد ه )سنگ  چونه سنگ هایکلسیم است، به این لحاظ 

کساید نابع الیمونیتی به رنگ نصواری تاریک( به عنوان م  هدآهنی ش چونهرنگ و سنگ 

شد ه  آهنی چونه سنگ هایکلسیم )چونه( در تولید سمنت قابل استفاد ه منی باشند. 

ا ه توتک قسمت ش چونه سنگ هایسمنت گسرتش دارند.  هبیشرت در قسمت عقب فابریک

 سنگ هایجبل الرساج دارای مقدار کمرت اکساید آهن بود ه، به این لحاظ  ساحهدر 

رای سمنت دا هقسمت عقب فابریک چونه سنگ هایقسمت شا ه توتک نسبت به  چونه

 کییفیت بهرت است. 

مقدار متوسط اکساید مگنیزیم به عنوان عمد ه ترین ناخالصی در ترکیب انواع 

نصواری روشن دارای مقدار  چونه سنگ هایچونه در حد مجاز است.  سنگ هایمختلف 
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صورتیکه احجار مذکور به بیشرت از حد مجاز القلی ها خاصتا  اکساید سودیم بود ه، در 

صورت جداگانه در تولید سمنت استفاد ه شوند، مقاومت سمنت را کاهش می دهند. 

نگ سناخالصی های، مانند: کلورین و فاسفورس پنتا اکساید در ترکیب انواع مختلف 

بیشرت نیست که تأثیر قابل مالحظه باالی کیفیت سمنت   هچونه از حد مجاز به انداز  های

خاکسرتی رنگ، نصواری روشن و شدیدا  مرمر شد ه دارای  چونه سنگ هاید. داشته باشن

آنها خاصتا  مجموع القلی ها در   همقدار الزم اکساید کلسیم بود ه و ناخالصی های عمد

بیشرت از حد مجاز اند، در صورتیکه انواع مختلف احجار مذکور   هاحجار مذکور تا انداز 

 طور قابل مالحظه متأثر منی سازند.باهم مخلوط شوند، کیفیت سمنت را به 

ی جبل الرساج دارا ساحهچونه نسبت به  سنگ هایایبک والیت سمنگان  ساحهدر 

انواع زیاد نبود ه و مقدار اکساید آهن نیز در ترکیب احجار مذکور کمرت است. به منظور 

ه عایبک الزم است که اجزای ترکیبی آنرا مورد مطال ساحه چونه سنگ هایبررسی کیفیت 

 قرار دهیم.

 
 هچون سنگ های: چارت اوسط فیصدی وزنی اجزای ترکیبی انواع مختلف 4شکل 

 (.1: ص. 7ایبک والیت سمنگان، ) ساحه

 ... یسۀ کیفی سنگ های چونۀ مقا
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چنانچه در چارت دید ه می شود، مقدار متوسط اکساید کلسیم در ترکیب انواع مختلف 

عنوان عمد ه فیصد است. اکساید مگنیزیم به  51.8ایبک در حدود  ۀساح چونه سنگ های

فیصد است. مقدار  0.757ترین ناخالصی در ترکیب احجار مذکور به طور اوسط در حدود 

اکساید های سلیکان، املونیم، آهن و سلفر به عنوان ناخالصی های تأثیر گذار باالی کیفیت 

 مذکور نیز در حد مجاز است.  ۀچون سنگ هایسمنت در ترکیب 

 ۀساح چونه سنگ هاینتیجه گیری می شود که  چنین 3و  2، 1چارت های  ۀاز مقایس

جبل الرساج والیت پروان دارای  ۀساح چونه سنگ هایایبک والیت سمنگان نسبت به 

 ونهچکیفیت بهرت منحیث مواد خام سمنت است، زیرا از یک طرف در ترکیب دو نوع سنگ 

د یشرت از حآهنی شد ه( مقدار اکساید آهن به مراتب ب چونه سنگ هایجبل الرساج ) ۀساح

مجاز بود ه و از طرف دیگر سایر انواع ناخالصی ها، مانند: اکساید های مگنیزیم، القلی ها، 

 از حد جبل الرساج بیشرت ساحه چونه سنگ هایسلفر و کلورین نیز در ترکیب بعضی انواع 

بت به ایبک نس ساحه چونه سنگ هایمجاز است. مقدار متوسط اکساید کلسیم در ترکیب 

جبل الرساج بیشرت است، به این لحاظ هم از لحاظ داشنت مقدار  ساحه چونه سنگ های

نگ ساکساید کلسیم و هم از لحاظ مقدار ناخالصی های تأثیر گذار باالی کیفیت سمنت 

جبل الرساج دارای کیفیت بهرت  ۀساح چونه سنگ هایایبک نسبت  ۀساح چونه های

بسیار  چونه سنگ هایی مقدار ذخایر سوی جیولوج ۀمنحیث مواد خام سمنت است. ادار 

(. با در 6: ص. 7میلیارد تخمین منود ه است، ) 20ایبک بیشرت از  ۀساحبا کیفیت را در 

 ۀساحه یم کمی توانایبک گفته  ۀساحچونه در  سنگ هاینظرداشت کمیت و کفیت بهرت 

ۀ سمقای سمنت مناسب است. بعد از غور و بررسی همه جانبه و همذکور جهت احداث فابریک

ساحات جبل الرساج و ایبک نتیجه گیری و پیشنهادات ذیل  چونهاجزای ترکیبی سنگ های 

 ارائه می گردد:

 نتیجه گیری

سمنت  ۀعقب فابریک چونه سنگ هایجبل الرساج خاصتا   ۀساح چونه سنگ های .1

 اکساید آهن است. هدارای مقدار قابل مالحظ

 ۀساح چونه سنگ هایبعضی منونه های مقدار اکساید های مگنیزیم و القلی ها در  .2
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بیشرت است، اما در صورتیکه انواع مختلف احجار مذکور باهم  ۀجبل الرساج از حد مجاز تا انداز 

 مخلوط شوند در مخلوط حاصله مقدار ناخالصی های متذکر ه در حد مجاز خواهد بود.

و ایبک دارای مقدار مجاز ناخالصی های عمد ه بود ه  ۀساح چونه سنگ های .3

 گ هایسنمذکور نسبت  چونه سنگ هایمقدار متوسط اکساید کلسیم نیز در ترکیب 

 جبل الرساج بیشرت است. ۀساح چونه

 چونه در سنگ هایبا در نظر داشت انالیز سپکرتومرتی منونه های مختلف  .4

ت به ایبک نسب ۀساح چونه سنگ هایساحات جبل الرساج و ایبک گفته می توانیم که 

 جبل الرساج دارای کیفیت بهرت در تولید سمنت است. ۀاحس چونه سنگ های

 پیشنهادات

جبل الرساج در تولید سمنت به  ۀساح چونه سنگ هایجهت بلند بردن کیفیت  .1

آهنی شد ه را از میان انواع  چونه سنگ هایگردد که  تصدی سمنت جبل الرساج پیشنهاد می

 .چونه را باهم مخلوط منایند سنگ هایچونه جدا منود ه و سایر انواع  سنگ هایمختلف 

نگ سقسمت شا ه توتک نسبت به  چونه سنگ هایبا در نظر داشت کیفیت بهرت  .2

جبل الرساج به وزارت محرتم معادن و پرتولیم و  ۀساحسمنت در  هعقب فابریک چونه های

جدید سمنت را در قسمت شا ه توتک  ۀسایر ادارات ذیربط پیشنهاد می گردد که فابریک

 .احداث مناید

ایبک به اساس کمیت، کیفیت، نزدیک بودن به منابع گل،  ۀساحسنگ چونه در  .3

گچ، آب، زغال سنگ و موقعیت جغرافیائی آن یکی از مهمرتین منابع سنگ چونه در تولید 

سمنت است، به این لحاظ به وزارت معادن وپرتولیم و مؤسسات متویل کنند ه پیشنهاد می 

 ایبک احداث منایند. سمنت را در قسمت ۀگردد که فابریک
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 څېړنیار سید نعیم سایق

  توابعو يخط د په اقتصاد او تجارت کې

 موډلونو څېړنه يریاضیک او
 

The Study of Linear Functions and Mathematical 

Models in Business and Economics 
 

Research Assistant Sayed Naeem Sayeq 

Abstract 

Linear functions play an important role in the quantitative 

analysis of business and economic problems. First, many 

problems arising in these and other fields are linear in nature 

or are linear in the intervals of interest and thus can be 

formulated in terms of linear functions such as linear depre-

ciation, cost, revenue and profit functions, supply and demand 

functions and so on that has been studied in this paper. 

Second, because linear functions are relatively easy to work 

with, assumptions involving linearity are often made in the 

formulation of problems. In many cases these assumptions 

are justified, and acceptable mathematical models are 

obtained that approximate real-life situations. 
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Regardless of the field from which a real-world problem 

is drawn, the problem is solved by analyzing it through a 

process called mathematical modeling. The purpose of 

the model is to understand the phenomenon and perhaps 

to make predictions about future behavior. 

  لنډیز

تحلیل او تجزیه کې مهم رول  يتجارت د مسایلو په کم او توابع د اقتصاد يخط 

 په طبیعت کې ي،ډېر مسایل چې په دې او نورو برخو کې منځ ته راځ ځکه چې ي،لوبو 

 يش دالېکاساس  ېاو په همدي د ي( کې خط فواصلو ) په انټروالونو ېیا د ربح يد يخط

لکه: خطي تنزیل، د لګښت، عاید او  يش يتوابعو په واسطه فورمول بند يچې د خط

چې په دې مقاله کې څېړل شوي دي. سود یا نفع توابع، د عرضې او تقاضا توابع او نور 

 نو ،يډول ساد ه او اسانه د يکول په نسب توابعو کار ي، څرنګه چې په خطبل لوري له

دغه  ي.د يخط يدي کې تشکیل شو ۍمسایلو په فورمول بندچې د  ېاکرث ه هغه فرضی

 ياو په پایله کې مناسب موډلونه ترالسه شو  يپه زیاتر ه حالتونو کې توجیه شو  ېفرضی

نې ساحې پرته چې د رښتی ې.له هغيکې قرار لر   رشایطو ژوند په يچې تقریبا  د واقع يد

 ې ه د یو س  ېل او تجزیپه تحلی وید هغ ېمسئل ېږي، نوموړ ېتشکیل ېنړۍ مسایل پر 

ډل موخه مو  ریاضیکي د. ږيېحل ،ږيېموډل په نوم یاد يپروسې په مرسته چې د ریاضیک

 .وي ېپه اړ ه وړاندوین يد راتلونکممکن د پېښو پېژندل او 

 رسیزه        

چې د کالکولس د  يتابع د ریاضیاتو له خورا مهمو مفاهیمو څخه شمېرل کېږ

 اهمیت ياو په نورو علومو کې هم د ځانګړ  يتشکیلو  لپار ه اساس او بنسټ ېمطالع

  رشکت ګټه د چې د هغه د پو ه يش يغواړ  ییو تولیدوونکد مثال په ډول،  ؛د ه ېلرونک

 چې د یو خاص پو ه يش يپو ه غواړ  يتولید له کچې س ه څه ډول اړیکه لري؛ یو بیولوژ 

یو مثال  رهدا  ؛يکو  ریيدو س ه تغېر ېبکرتیاوو نفوس څه ډول د وخت په ت وفرهنګ لرونک

ې په ریاضیاتو ک ېاړیک ا؟ چې ديلر  يیو مقدار د بل مقدار س ه څه ډول اړیک ښیي چې

لګه موږ د توابعو په یو ه مهمه ټو  په دې څېړنه کې بیانېږي.د تابع د مفهوم په کارولو س ه 
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، اپه فزیک، کیمیتوابع  ؛ چې نوموړيمتمرکز کېږو ،يږېتوابعو په نوم یاد يچې د خط

لیل او تح هتجارت د مسایلو پ او اقتصاد طب، ټولنیزو علومو په ځانګړي ډول بیولوژي،

 .ي تجزیه کې مهم رول لوبو

  د څېړنې اهمیت

غه د اکرث ه مسایل د خطي توابعو په واسطه موډلینګ کېږي. يد طبیع ویل کېږي چې

د بیلګی  ،تطبیقات  او سوداګرۍ ډېری اقتصاد معارصي علومو  په ځانګړی توګه د برش ډول د 

ې ک ورځني ژوندد د لګښت، عاید، سود، عرضې او تقاضا توابع او نور مسایل چې په په ډول 

 بشپړ ارزښت لري حل کړو، چې په دې مقاله کې په تفصیل س ه څېړل شوي دي.

 د څېړنې مربمیت

 يل لوبو هم رو تحلیل او تجزیه کې م يتجارت د مسایلو په کم او خطي توابع د اقتصادو مو ویل چې 

 ېپه همد نو ي،په طبیعت کې خطي د ي،نځ ته راځیمسایل چې په دې او نورو برخو کې م یډېر او 

        .نو له دې امله څېړل يې مربم او رضوري دي ؛د خطي توابعو په واسطه فورمول بندي کېږي اساس

 د څېړنې موخه 

اضا ، سود، عرضې او تقد خطي توابعو او ریاضیکي موډلونو په واسطه د لګښت، عاید

 توابعو ترالسه کول د دې مقالې اصيل موخه جوړوي.

 د څېړنې پوښتنه

څنګه کوالی شو د خطي توابعو او ریاضیکي موډلونو په مرسته اقتصادي او تجاريت 

 مسایل حل او و څېړو؟

 تودید څېړنې م

مقایسوي ميتود لیکل شوې د ه چې محاسباتو يې د  -نوموړې مقاله په تحلیيل

 دي.موندلی ریاضیکي موډلونو په واسطه صورت 

 (Linear Functions and Mathematical Models)ډلونه مو  يخطي توابع او ریاضیک

𝑓(𝑥)تابع چې د  𝑓د : (Linear Function)خطي تابع  = 𝑚𝑥 + 𝑏, (𝑚 ≠ ه پ (0

 .يږېد خطي تابع په نوم یاد ،يثابت عددونه د bاو  mرته چې ې، چيو  يواسطه تعریف شو 

 په اقتصاد او تجارت کې د خطي توابعو ...
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ددونو ع يد ټولو حقیق ( رنجد قیمتونو ناحیه ) او  ( دومیند تعریف ناحیه ) تابع  ېد نوموړ 

ي او ) نه عمودکې یو ه مستقیمه  يتابع ګراف په مستو  ېد نوموړ  ،ېد ر ه پرې. برسیسټ د

 .(مخ(129:1  ،يږېتابع د خطي تابع په نوم یاد نوموړې امله ېله همد چې کرښه د هنه افقي( 

نړۍ  -ي واقعد  ( ورکول کېږي وخت د تابع یا یوې معادلې په واسطه ډېر ) چې موډل يیاضیکیو ر

 يمیاو یه یو کد سقوط سعت، پ جسم ټولنې د نفوسو شمېر، د یو تولید تقاضا، د یو ېلکه د یو  وپېښد 

 يیو ه ریاضیک وږون پر مهال د یو شخص د ژوند هیله او نور ېعکس العمل کې د محصول غلظت، د ز 

 يله هغ .يپه اړ ه وړاندوینه کول د يد موډل موخه د پېښو پېژندل او د راتلونک ،ترشیح د ه. په هر حال

 ېلیل او تجزیپه تح وید هغ ېمسئل ېږي، نوموړ ېتشکیل ېساحې پرته چې د رښتینې نړۍ مسایل پر 

 .(خم (4: 28  ، ږيېحل ،ږيېموډلونو په نوم یاد يپروسې په مرسته چې د ریاضیک ېس ه د یو 

س ه سم د  شکل (1)ږې، چې د ېپه پام کې نیول ک ېپروسه کې څلور مرحل ېپه نوموړ 

 .يموډل جوړولو پروسه روښانه کو  يریاضیک
 

 

  

 

 

            

 

 

 

لې ته په پام س ه، زموږ ئنړۍ مس ( رښتینې ) يد واقع :(Formulate)تشکیلول  -1

حول د متلپار ه د ازا ېیعنې د هغ ؛کړو ېپه ژبه وړاندله د ریايض ئچې مس ید کار دا یلومړن

 .موډل تشکیل کړو س ه ریاضیکيلو او نومولو و او تابع متحول په مشخص

موډل جوړ شو، نو د هغې د حل لپار ه د یو مناسب  يکله چې ریاضیک: (Solve)ول حل -2

 .څخه استفاد ه کوو  ( ... الجرب، کالکولس، )تخنیک  يریاضیک

 يلد رښتینې نړۍ د اص ېپایل ېالسته راغل په دې پړاو کې موږ باید: (Interpret)تفسیر کول -3

 و.ړ  ه تفسیر کس  تشکیلکولو یا د وړاندوینو په  ېښې په اړ ه د معلوماتو په توګه، د توضیحاتو د وړاندېپ

 لهئنړۍ مس يد واقع

ل
ح

 
ل

کو
 

 لیر کو فست

ت
ښ

می
از

 
 

 تشکیلول
 ریاضیکي موډل

 حل ئلېمس دنړۍ يد واقع حل موډلد ریاضیکي 

 نه ښودریاضیکي موډل د تشکیل د پروسې شکل: دیو  -1
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 د دې په پامموډل دقت و ازمایو،  يیو چې د ریاضیک کې موږ اړ پړاو ېده پ: (Test)ازمیښت  -4

و څه ډول ا يمسئله ترشیح کو  نړۍ اصيل يموډل څه ډول د واقع يدغه ریاضیک کې نېولو س ه چې

وړ نه  په ښه ډول د حقیقت س ه د پرتلنې ېکه وړاندوین وضعیت وړاندوینه کوي. ير او یا راتلونکېد ت

 ، موږ باید خپل موډل تصحیح او یا نوی موډل تشکیل کړو.يو 

وکو ( سپورټ ت محلې یوځايي ) د(:  ارقامو وړاندوینه پلور دد  ) هئلمس يتطبیق -1

د ېې ته ورسکړ او دې نتیج رو پنځو کلونو لپار ه خپل پلور د وخت په مقایسه طرحېپلور مدیر د ت د

 ېپور  او پنځم کال يد لومړ ي، موږ مستقیمې کرښې په امتداد قرار لر  ېچې نقاط تقریبا  د یو 

معادله  (trend line)کرښې  کرښې یا د ودې او تناقص د اړوند ټکو په کارولو س ه د پروسې

 وو.تخمین ک ( 1000Af) په او هم د شپږم کال لپار ه د پلور ارقامکوو ترالسه 

ام ه پپ د فورمول د میل ېمستقیمې کرښ ېټکو او د یو  (5,60)او   (1,20): د حل

 :يږېترالسه ک ،يیی معلوم و  يکې نیولو س ه چې دو ه ټک

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

60 − 20

5 − 1
= 10 

𝑚اوس د میل = کرښې د  ېپه پام کې نیولو س ه د مستقیم ېنقط𝑃(1,20) او   10

 لرو چې: ،يمعلومه و  ېڅخه چې میل او یو ه نقطه ی ېمعادل

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) => 𝑦 − 20 = 10(𝑥 − 1) =>  𝑦 = 10𝑥 + 10 
𝑥 ري معادله کېه اخسه کولو لپار ه پو د ترال د پلور ارقام د شپږم کال =  :ووضع کو  6

 𝑦 = 10𝑥 + 10 => 𝑦 = 10(6) + 10 = 70    𝑜𝑟 (70,000𝐴𝐹) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ېښودنه کو  د پلور د ارقامو : شکل -2
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𝑥لیدل کېږي چې که  = 𝑦نو  6 = د ټکي )تخمیني ټکي(  𝑃(6,70)کېږي چې د  70

 (Linear extrapolation)   څخه د باندې واقع دي، نو پورته پروسې ته ټکو (5,60)او  (1,20)

چېرته تخمیني ټکي د ورکړل شوو ټکو په منځ کې واقع وي، نو په دې صورت کې وايي او که 

 .مخ( 2: 178)، وايي (Linear interpolation)ورته بیا 

ډېر سوداګریز لګښتونه : (Simple Depreciation)ل یپه ساده ډول د قیمت تنز

ښت و لګغه کال چې واقع کېږي استهالک يش، چې په دې کې د امالککېدالی يش په هام

ه لکه ساختامنونه، ماشینون ، مستثنی د ه؛چې د استهالک مود ه يې له یو کال څخه زیاته د ه

موټرې یا تجهیزات او دايس نور. دغه ډول لګښتونه باید د هغوی د استهالک په مود ه کې 

تنزیل و مومي، که چېرې هر کال په هامغه انداز ه استهالک يش، نو دغه پروسې ته خطي 

 ک( یا د مستقیم خط استهالک وايي. تنزیل )استهال 

 د هغه معادله ترالسه کړو چې ،چې د هغه په واسطه کوالی شو  اوس هغه مسایل څېړو

د یو  ،ترشیح کېږي ي،و  ی)ادارې( قیمت چې په خطي ډول یې تناقص موندلېدفرت  اموالو

 اجنس دفرتي قیمت د جنس د اصيل قیمت او تر نننۍ نېټې پورې د مجموعي تنزیل ی

 .مخ( 3: 64) استهالک له تفریق س ه مساوي دی،

 يېد چاپ یو ماشین چې اصلې قیمت تنزیل(:  خطيله )ئتطبیقې مس -2

100,000Af د استهالک مود ه یی پنځه یعنې  ،قیمت را لویږي يېکلونو کې  5، په دی(

 کال په پای کې t چې د معادله . هغه دی 300,00Af يېقیمت  يچې اسقاطکاله د ه( 

م هقیمت به د دو  يد ماشین دفرت دا چې او  ووترالسه ک ويقیمت ورک يشین دفرت د ما

قیمت  استهالکيماشین د  همداراز د چاپ د تر السه کوو، کال په پای کې څومر ه وي

 السته راوړو. نرخ

نو  ،قیمت دی يه پای کې د چاپ د ماشین دفرت ام کال پ-tد  vفرضوو چې  حل:

یا د تابع ګراف یو ه  ،تابع د ه خطيله جنسه یو ه  tد  vدی،  خطيڅرنګه چې تنزیل 

ورو معادله ترالسه کړو، نو ګ ېکرښ ېد ه. اوس د دې لپار ه چې د مستقیم مستقیمه کرښه

𝑣چې  = 𝑡کله چي  100,000 = ؛ دا د دې ښودنه کوي چې کرښه له يش 0

(0, 𝑡چې  کله په ورته ډول ،څخه تېریږی يټک (100000 = 𝑣نو  5 =  يکېږ  300,00

 طبیعت
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,5)چې کرښه له  يیښدا  او  ېځای د نوموړ  ېنو له د ي،ږېر ېت هم څخه يټک (30000

 په: یمیل مساوي د ېکرښ

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

100000 − 30000

0 − 5
= −

70000

5
= −14000. 

𝑚میل  کرښې ېتقیماوس څرنګه چې د مس =  𝑃(0,100000)  ییو ټک او 14000−

 معادله په الندې ډول ترالسه کوو: يېې نیولو س ه نو د دې په پام ک ،معلوم دی

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) => 𝑣 − 100000 = −14000(𝑡 − 0) 
= 𝑣 ..................................(.معادله ېغوښتل شو ) −14000𝑡 + 100000 

له: یقیمت عبارت د يدفرت  يېپه پای کې م کاله هد دو   

𝑣 = −14000(2) + 100000 = 72000    𝑜𝑟 (72000𝐴𝑓)   
په: د تنزیل د کرښې د میل  ی( نرخ مساوي د ېد ارزښت رالویدن ماشین داستهالک )د 

𝑚س ه، یعنې څرنګه چې د کرښې میل  يپه منف = نو د استهالک نرخ  ی،د 14000−

𝑚په کال کې مساوي دی په:  = −(−14000) = 14000𝐴𝑓.  .س ه 

= 𝑣او د کرښې  −14000𝑡 +  .ید یل کې ښودل شو ګراف په الندې شک 100000
 

 
 

 

: (Cost, Revenue and Profit Functions)توابع  ( ګټې ) د لګښت، عاید او سود

ک یا ، مالياو که یو لوی رشکت و  يشخص ملکیت و  يبرابر ه خرب ه د ه که تجارت د یو ځانګړ 

او  (ویش چې د خدماتو یا تولید له پلور څخه ترالسه)لګښتونه، عاید  همدیر باید تل عام ياجرائیو 

 ېوي تعقیب کړي. د دغه کمیتونو په انداز ه کولو س ه در  یا نفع شاید چې خورا مهم يې ګټه

 روي.( تابع یو ترتیب او تنظیم برابېلګښت تابع، د عاید تابع او د سود )ګټ يتوابع د مجموع

 .يتناقص ښودنه کو  د ماشین د قیمت د: شکل -3

 

 په اقتصاد او تجارت کې د خطي توابعو ...
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لګښت، د  يمجموع، نو د ييو شمېر ښو واحدونوو یا پلورل شو د تولید ش x فرضوو چي

 په: يابع یې مساوي دو او  سود یا ګټې تعاید 

= 𝐶(𝑥)    د محصول دx ؛واحدونو د تولید مجموعي لګښت 

= 𝑅(𝑥)    د محصول دx  ؛مجموعي عواید یواحدونو له پلور څخه ترالسه شو 

= 𝑃(𝑥)    د محصول دx ؛پلور څخه ترالسه شوی مجموعي ګټه واحدونو له تولید او 

یا نفع توابع چې  مجموعي لګښت، عاید او سود په عمومی توګه ویل کېږي چې د

وابع ت خطيخو د لګښت، عاید او نفع  ،وي خطيممکن  غیر  ،تړيل وي يپه یو رشکت پور 

 سو. ينتوابع په پام کې  خطينځ ته راځي چې موږ هم دلته ید تکرار په نتیجه کې م

 بندي کېږي:کټګوریو ډل وسوداګرۍ د پرمخ وړلو لګښتونه معموالً په دو تجارت او د 

کېږي  ېهغه لګښتونه چې د رشکت د فعالیت کچې ته په پاملرنې س ه ډېر یا لږ ثابت پات -1

 معاشونه. يفیسونه او اجرائیو  يلګې په ډول د کرایېد ب ،ږيېد ټاکل شوو لګښتونو په نوم یاد

ږي ېد ه یاد متغیرو لګښتونو په نوم س  ،هغه لګښتونه چې د تولید یا پلور س ه توپیر لري -2

 .مخ( 4: 32) ،دي( لګښتونو مثالونه: مزد او د خامو موادو لپار ه لګښتونه  متغیرو )بدلېدونکو د 

افغانۍ  cد تولید لګښت د  ،افغانیو ټاکلی لګښت لري F  فرضوو چې یو رشکت د

واحد دی، نو د رشکت لپار ه د لګښت تابع، د  افغانۍ يف sواحد او د پلور قیمت یې  يف

 د سود یا نفع تابع په الندې ډول ورکول کېږي:عاید تابع او 

𝐶(𝑥) = 𝑐𝑥 + 𝐹                                                 
𝑅(𝑥) = 𝑠𝑥                                                          
𝑃(𝑥) = 𝑅(𝑥) − 𝐶(𝑥) = (𝑠 − 𝑐)𝑥 − 𝐹  

 ي.خطي توابع د xد  R, C ، P اونو شمېر واحدو  ود اجناسو د تولید او پلورل شو  xرته چې ېچ

 200000Afد اوبو د فلټرونو یو تولیدوونکی چې د )د سود تابع(:  لهئتطبیقي مس -3

پلور  دی او د 200Afواحد  د تولید لګښت يې يف ،ټاکل شوی لګښت لری یافغانیو میاشتن

 .والسه کړ تر  يېابع و د لګښت، عاید او د سود تغواړو دی   300Afواحد  قیمت يې يف

 نو: يياو پلورل شوي واحدونو شمېر ښ يد تولید شو  x فرضوو چې حل:

𝐶(𝑥) = 200𝑥 + 200000                                                          
𝑅(𝑥) = 300𝑥                                                                                    
𝑃(𝑥) = 𝑅(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 300𝑥 − (200𝑥 + 200000)  

= 100𝑥 − 200000.       

 طبیعت
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    (Linear Demand and Supply Curves)ې گان يمنحن خطيد تقاضا او عريض 

 تقاضا د جنس يف يازاد بازار اقتصاد کې، د ځانګړو اجناسو لپار ه د مرصف کوونک د

 حد قیمت او داړتیا وړوا د يف د یو تولید اړ ه لري چې د تقاضا معادله ېقیمت پور  واحد

د تقاضا د معادلې اړوند ګراف ته د تقاضا . ييکه ښينځ اړیترم ( عرضه شوي مقدار )مقدار

واحد قیمت  يفنو دهغه  ،په عمومي ډول کله چې د یو جنس مقدرا کمېږي ي،واي يمنحن

ږي نو د هغه تقاضا ېکله چې د یو جنس مقدار زیات د دې په خالف( او  ږيېلوړ  ږي )ېډېر 

𝑃. بناء  د تقاضا تابع د يکمېږ = 𝑓(𝑥)   په واسطه تعریفېږي، چېرته چېP  د یو ه واحد نرخ

په واسطه مشخص تابع  ېد متناقص xد  عموما  او  ييد اجناسو د واحدونو شمېر ښ xاو 

𝑃نو  ي،تزاید و کړ  xیعنې کله چې  ؛کېږي = 𝑓(𝑥) مخ( 3: 50) ،تناقص کوي. 

ټولو ساد ه تابع د خطي تابع په واسطه تعریفېږي،  له جنسه د تقاضا تر Pاو  xد 

مه ګراف یې یو ه مسقی ؛قیمتونو لپار ه فرض کېږي يمنفد غیر  ېیواز  P  او xچېرته چې 

 ګراف هغه برخه د ه د يدی، نو په دې حالت کې د تقاضا منحن یکرښه او میل یې منف

 شکل س ه سم قرار لري. (الف -4)ربعه کې د  ۍچې په لومړ 

آزاد بازار کې، د اجناسو د یو ه واحد نرخ او په بازار کې د هغه د په راز همدا

شتون لري. په عموم کې د اجناسو د واحد نرخ زیاتوالی  کېموجودیت ترمنځ هم اړي

. برعکس، د یو ه جنس په یو ه واحد يتولیدونکي هڅوي چې د اجناسو عرضه زیاته کړ 

. هغه معادله چې د واحد نرخ دو المل کېږيېقیمت کې کموالی عموما  د عرضې د کم

د عرضې معادله بلل کېږي او ګراف ته  ،څرګندوي يکېنځ اړیاو ورکړل شوي مقدار ترم

𝑃عرضې تابع د  . ديواي يیې د عرضې منحن = 𝑓(𝑥)  په واسطه تعریفېږي او په عمومي

𝑃دو س ه ېپه زیات xیعنې د  ،تابع په واسطه مشخصېږي ېمتزاید ېد یو  xډول د  =

𝑓(𝑥)  د  همټولو ساد ه معادله  تزاید کوي. د تقاضا د معادلې په شان د عرضې ترx  او

P  له جنسه یو ه خطي معادله د ه چېx  اوP  د تېر په څېر عین مفهوم لري، خو دلته د

اړ ه لري چې د  ېد عرضې د خطي تابع پور  يکرښې میل مثبت دی. د عرضې منحن

 په اقتصاد او تجارت کې د خطي توابعو ...
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ربعه کې  ۍپه لومړ  ( شکل س ه سمب -4د ) ګراف هغه برخه د ه چې يعرضې منحن

 .مخ( 4: 178) ،واقع کېږي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واحد ه 48000مقدارد یو ه ډول قلم د تقاضا  له )د تقاضا توابع(:ئتطبیقي مس -4

ي. که د یو ه واحد قیمت يې و  8Afپه هغه صورت کې چې د یو ه واحد قیمت يې  ید

12Af ته رالویږي. د تقاضا تابع د دې  ه واحد  32000نو د تقاضا مقدار يې ،ته لوړ يش

 40000په هغه صورت کې چې د تقاضا مقدار کوو،په فرضولو س ه چې خطي وي ترالسه 

ي د و  14Afیو ه واحد قیمت یې  او که د په الس راوړووې د یو ه واحد قیمت  واحد ه

 السته راوړو.تقاضا مقدار يې 

واحدونو  1000په ) xاو په افغانۍ د یو ه واحد قلم ښودنه کوي  Pفرضوو چې  حل:

𝑝که  وي افغانۍ P ، کله چې د قلمونو د یو ه واحد قیمتييکې( د تقاضا مقدار ښ = 8 

𝑥نو  يش = ,𝑃(48او د   48 ږي. په ورته ډول که ېواقع ک يټکې د تقاضا په منحن (8

𝑝 = 𝑥نو  يش 12 = ,𝑃(32او د  32 ، د کېږيواقع  يهم د تقاضا په منحن يټک  (12

ه چې د تقاضا معادله خطي د ه، نو ګراف یې یو ه مستقیمه کرښه د ه چې بل لوري څرنګ

 په: یمیل يې مساوي د

 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

12 − 8

32 − 48
=

4

−16
= −

1

4
. 

 

 ښودنه کوی. و عرضې د منحنيد تقاضا اشکل:  -4

 

 .د عرضې منحني: ب

 

 .د تقاضا منحني: الف
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,𝑃(48څرنګه چې میل او یو ه نقطه   ترالسه کوو: ېنو د تقاضا معادله داس ،معلومه د ه (8

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) => 𝑝 − 8 = −
1

4
(𝑥 − 48) =>  𝑝 = −

1

4
𝑥 + 20 

𝑥)ي واحد ه و   40000او که د تقاضا مقدار = مساوي د ه په: نو د تقاضا معادله یې  (40

𝑦 = −
1

4
(40) + 20 = 10 

 .ید 10𝐴𝑓ګورو چې د یو ه واحد قیمت یې 

𝑝) وي 14Afد یو ه واحد قلم قیمت ي چیر او که   =  :يپه الس راځ ېنو د تقاضا مقدار يې داس، (14

𝑝 = −
1

4
𝑥 + 20 => 14 = −

1

4
𝑥 + 20 => 𝑥 = 24   𝑜𝑟  24000 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠  

 

 

 

 

 

 

 
 

4𝑝  د یو جنس د عرضې معادله ددعرضې توابع(:  له )ئتطبیقی مس -5 − 5𝑥 = 120 

 په واحد کې( انداز ه کېږي: 100د ) xپه افغانۍ او  pد ه، چېرته چې  ېپه واسطه راکول شو 

  .وورسم يد معادلې منحن -الف

افغانۍ وي، څومر ه واحد ه به مارکیټ ته عرضه شوي  55Afکه د یو واحد قیمت  -ب

 السته راوړو. وي

𝑥که  -الف :حل = 𝑝 ( ټکې کړيېپر  س ه د تقاطع ) pشې نو د  0 = السته راځي  30

𝑝او که چېرته  = 𝑥 یټک ېکړ ېس ه د پر  xنو د  0 = چې د دې ټکو په  ترالسه کېږي 24−

 د ه.   ې( شکل کې ښودل شو 6په ) يمنحن د عرضېيې پام کې نیولو س ه 

𝑝که د عرضې په معادله کې   -ب      =  وضع کړو نو لرو چې: 55

4𝑝 − 5𝑥 = 120 => 4(55) − 5𝑥 = 120 => 𝑥 = 20  𝑜𝑟 2000 𝑢. 

 ښودنه کوی. د تقاضا د معادلې د ګرافشکل:  -5
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 واحد ه څخه عبارت دي.  2000 له ،مقدار چې مارکیټ ته عرضه شوي هغهله دې ځایه نو 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 هپایل

لې په وسې مسایلو او پدیدو د حل لپار ه د یوېمفاهیم د اقتصادي اوس مهال ریاضیکې 

توګه پېژندل کېږي، چې یو له هغو څخه خطي توابع دي چې په مختلفو علومو لکه فزیک، 

، طب، ټولنيزو علومو او په ځانګړي ډول د اقتصاد او تجارت  زیاتر ه مسایل د نوموړو کيمیا

ینګ طه موډلــوابعو په واســوموړو تـبیقات يې د نـطه حل کېږي او ډېر تطـه واسـوابعو پـت

(Modeling) په ډول ساد ه تنزیل، د لګښت، عاید او سود یا ګټې توابعو،  شوي دي د بېلګې

د عرضې او تقاضا توابعو او نورو لپار ه ریاضیکي موډلونه د یادو توابعو په واسطه ترالسه شوي 

 دي، چې ځانګړی ارزښت لري.

 وړاندیزونه

ابع چې په مختلفو علومو لکه فزیک، کيمیا، طب، ټولنيزو علومو، اقتصاد او خطي تو 

 تجارت کې خاص اهمیت لري، نو  دې ته په کتو س ه الندې وړاندیزونه رضوري ګڼل کېږي:

خطي توابع د اقتصاد او تجارت په کمي تحلیل او تجزیه کې مهم رول لوبوي، ځکه  1-

نځ ته راځي په طبیعت کې خطي دي، نو یو کې مډېر هغه مسایل چې په دې او نورو برخ

 رضوري د ه چې د دغه ډول مسایلو د حل لپار ه له خطي توابعو څخه کار واخیستل يش.

څرنګه چې په خطي توابعو کار کول نسبتا  ساد ه او اسانه دي، په دې آساس د امکان ترحد ه  2-

  .ینګ او فورمول بندي يشکوښښ ويش چې د ورځني ژوند مسایل د خطي توابعو په واسطه موډل

 ښودنه کوی. د عرضې دمعادلې د ګراف: شکل -6
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