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 صافی هاند عبدالغیاث صافی او استاد محمد یاسینپو 
  

 د اوبو د کمښت ستونزېکې  په کابل ښار
                                                                                   

 لنډیز
د اوبو . ږيېک سرته اړتیا بلل هو لپاره یو لد ېکې پات يژوند اوبه د ټولو ژوندیو موجوداتو د

 رو څوېکې په ت ه کابل ښارـ. پيو امخکمښت د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند له ګواښ رسه مخ
 ه ځینوـرمې د کمښت او آن پېد پاکو اوبو ز  هاو اقلیمي بدلونون ېود ېلسیزو کې د نفوس چټک
و رمېاوبو ز  ل ښار دـلیکنه کې د کاب ېه دـ. پيد ېرسه مخامخ کړ  وـسیمو کې د له منځه تل

 او اورښت ېهوا تودوخې درج ره بیا دېد اقلیمي بدلونونو په ت ېپر اوبو باند ،ېته لنډه کتنه شو 
ه پای ـلیکنې پ د .يد يدې نیول شو ـر ارزونې النـول او تـکلن معلومات راټ اړوند څو ورېـپ

 ه.د ېحل الرو ته اشاره شو  زیانونو او ،وستونز یو ته شو اقلیمي بدلونونو څخه رامنځ لهکې 
 مقدمه
ې بڼه خپله کړ  ېچلېکې یوه پۍکمښت ستونزه په نړ  دد اوبو ستیو کې و دې ور په 
 ېستونز  ډېرېکې  ښارونو لویوپه  ځانګړي ډولپه  سیمو وپه ځینو پراخ ۍنړ  د ده او
 ،ونایعص روغتیا، ،پاکوايل ،يمالدار  نیزو محصوالتو،کر اوبه د چې ځکه ي، د ېته کړ  رامنځ

 و کمښت د ژوند ټولېـ. د اوبيرو برخو لپاره بنسټیز ارزښت لر ـېورو ډـبندونو او ن يښناییبر
ته کډوال  سیمو نورو ل ګرځي چې خلکـد دې الم او يرسه مخامخو  چارې له ستونزو

سلنه خلک په کرنه او  75 وادېه د واد دی اوېه يزراعت واد یوېګران ه چی زموږ . دايش
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په  خلکو لپاره خورا ستونزمن دی. ډېروواد د ېه نو د اوبو کمښت دي؛ وخت دبکې  يمالدار 
ندهار، ک، هرات، فراه، ېکابل، مزاررشیف، کندز، میمن: لکه کې، ښارونو لویوپه بیا ره ېت

همدغه راز  .يد ېته کړ  ری ستونزې رامنځېکې ډښارونو خوست، ننګرهار او نورو  ،غزين
زه ــستون دلونونو داــه ټولیزه توګه اقلیمي بــپ یالبونو اوس وچکالیو، نامنظمو اورښتونو،

. يږېکال زیامنن ک هر يلسګونو زره تنه وګړ په واد ېه دپه پایله کې یې  او ېکړ  ېپیاوړ 
 حاصالتوو نیز ر مله د کازو له ېاغ وکې د اقلیمي بدلونونو د ناوړ  ر والیتونوېشم واد په یوېه د

ه راز د اورښتونو ـده. همدغ ېپسې توګه راکمه شو ه ل ره پـه وروستیو کلونو کې پـکچه پ
کې  ل ښار په شاوخوا سیموـکاب د ځانګړي ډولپه  واد اوېپه ټول ه ينظم ېب کمښت او
 امکانات له منځه ريکې د مالدا سیمو روېسطحې د تخریب المل شوی او په ډد د ځمکې 

نظمه ېوخته او ب ېـــده. ب ېکړ  ه یې زمینه برابرهــت ولد ېک يرو سیمو دښتېاو د ډ يد تليل
ترڅ  چې پهي ه کړ ــت البونه رامنځېکې لنډمهاله لوی س رو برخوېه ډـپ بارانونو د کابل ښار

 .( 28 - 37: صص. 10)  شوی دیژوند له ګواښ رسه مخامخ  کابل مېشتود  یې کې
 د څېړنې ارزښت

 ړېدلو رسه د ځمکېکې د نفوس په ډېرېدلو او د ژوندانه د سطحې په لو په کابل ښار
ه زېرمو باندې فشار ورځ تر بلې ډېرېږي چې د اوبو د کمښت المل ګرځي ـــالندې اوبو پ

 ېر ارزښت لري.خېدو دی؛ په همدې اساس دا څېړنه ډاو دا ستونزه مخ په پرا
 هخد څېړنې مو 
و  د کمښت مسئله له اقلیمي بدلونونو رسه په تړاو څېړل ـه حوزه کې د اوبـد کابل پ

ږي او دا چې کوم ټولنیز الملونه د دې ستونزې سبب شوي دي، د دې څېړنې موخه کې
  تشکیلوي.

 د څېړنې پوښتنه
 د اوبو د کمښت مسئله له اقلیمي بدلونونو رسه تړاو لري که نه؟  -1
 دا بدلونونه ناڅاپي رامنځ ته شوي که په تدریجي ډول؟ -2

 میتودد څېړنی 
  دی. څخه کار اخیستل شوی نومیتودو  قایسويفي او متوصی -په دې څېړنه کې له تحلیيل 

 طبیعت
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 اقلیمي بدلونونه
 حاالتود وا ـــکې د ه څ( په تر  کاله 40 ـ 30 ) ېمود ېاقلیم د یوې اوږد ،توګه ټولیزهپه 
ه مرسته ترالسه ـاقلیمي عنارصو پ حالت د یه منځنـاو دغ ل کېږيـته ویکچې  یمنځن

په  واقلیمي عنارص  يیې چې د ځانګړ  خو مهم ی،ر دـېر ډېاقلیمي عنارصو شم . ديږېک
  :په الندې ډول دي ،ږیېیاد نامه

 ؛هوا د تودوخې درجه . د1           
 ؛د هوا فشار .2           
 رطوبت؛. د هوا 3           
 ؛. د باد لوری او چټکتیا4           
 .( 9: ص.  8) او اورښت ې. وریځ5           

ډول  نۍ کچه کې هرځه منــکې د اقلیمي عنارصو په ترڅ ــمودې پ ېد یوې اوږد
رو لویو ېپه ډ ۍچې د نړ  ېړنو جوته کړ ېږی. څېیاده ماد اقلیمي بدلونونو په ن ،بدلون
 ،په توګه ېلګېد ب. کې د اقلیمي عنارصو منځنۍ کچې د بدلون په حال کې دی ښارونو
 ېدرجو پور  0.5نه تر  0.1د له ــــېګر  يه کال کې د سانتـــدنه پېکې د هوا تودۍپه نړ 
رو ې، نو په ډګامونه پورته نه يش لپاره کوټيل يو د مخنیو لد ېد هوا تود ېر ې.که چيږېرس

او  يش ۍدو پروسه خورا ګړندېک ویيلد غرنیو سیمو کې به د کنګلونو او واورو  قطبي او
 کنګلونو همدغه راز د نوموړو .ته يش البونه او ډول ډول ستونزې رامنځېس رېله امله به یې ډ

ن ګاوبه او د ساحيل سیمو استو  ېالند ېله امله به د ځمک البونوېسد  و اولد ېک د ویيل
 (. 55 – 111: ص. 9و )  ( 1 - 18: صص. 6)  خلک له سرتو ګواښونو رسه مخامخ يش

                                                                          

 د اوبو د کمښت ستونزېکې  په کابل ښار
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 په اوږدو کې د هوا د تودوخې نړيوال بدلونونه ۍپیړ  ېیو  ېر ېد ت :شکللومړۍ 

 

 
 منځنۍ تودوخه ۍکلونو په اوږدو کې د نړ  .م 2000 - 1976د  :شکل دوهم
رو ېپه ت اورښت یمنځن ۍکلونو په اوږدو کې د نړ  .م 2000 - 1976د  ،شکل دوهم

 طبیعت
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چې  دا راڅرګندېږي ون ؛وکړوتودوخې درجې ته پاملرنه د کابل ښار د هوا  دکې که  لسیزو څو
  .( 55: ص. 2)  لوړېږي ورو ورود هوا د تودوخې درجه 

تودوخې  لو کلونو په اوږدو کې د هوا دېالبېکې د ب په کابل ښار: جدول لومړۍ 
 (. 73 – 86: صص. 3)  په سانتي ګرېد منځنۍ کلنۍ درجه

 

 (mmاورښت ) یمنځن (ºC ) تودوخه هوا د کلونه

1958 
12.5 22.2 
11.7 43.6 

1959 11.9 28.2 
1960 12 29.2 

1961 
12 16.4 

12.8 30.3 
1962 10.2 34.8 

1963 
11.4 37.6 
11.9 23.1 

1964 
11.8 30.5 
12.8 29.1 

1965 12.8 24.4 

1966 
10.8 14.6 
10.9 24.5 

1967 12.3 28.9 

1968 
12.5 21.2 

  
1969 

  

1970 
1975 
1980 

1985oc 
2000 
2010 
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 منځنۍ حدخې تودو  ه او اوږمهالهاو لندمهال د درېیم شکل: په میاشت کې

 
 

 منځنۍ او ي، اصغر ياعظم د واـه کې د ه اوږدوــلو کلونو پېالبېب د :شکل څلورم
 ګراف ېتودوخ

1958-1983, 
July, 25

2002-2010, 
July, 26.9

te
m

p
e

ra
tu

re
 °

C
 

Months

1958…
2002…

y = 0.0963x + 10.996
R² = 0.4715

y = 0.0534x + 19.026
R² = 0.1336

y = 0.1128x + 3.0938
R² = 0.4881

Te
m

p
e

ra
tu

re
 °

C
 

Annual Mean
Annual Max
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 اورښت يکلونو په اوږدو کې د میاشتنم.   2010-2003 او  1983 -1958  :شکل پنځم
 بدلونونه 

 

 
 

 کلونو په اوږدو کې د اورښت څرنګوالی .م 1983 -1958  :شکل شپږم
  

69.61

58.9

Monthly rainfall 1957-1983 mothly rainfall 2003-2010

y = -0.4702x + 33.052
R² = 0.1328

ra
in

fa
ll

 m
m

Annual mean rainfall Linear (Annual mean rainfall)

 اوبو د کمښت ستونزې دکې  په کابل ښار
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 اورښت څرنګوالی  يکلونو په اوږدو کې د منځن 2010 - 2002د  :شکل اووم
شکل څخه  3او  2ګراف له  ېمنځنۍ کچد کلونو په اوږدو کې د اورښت  لوېالبېد ب
د اورښت  اووالی کې لوړ  ودرج یوکلنپه  تودوخېد توګه د هوا ټولیزه چې په  يږېځرګند

 ه پام کې نیولو رسهـپو بمطال پورتنیود  ،رازاهمد .يږېر سرتګو کـت ټیټوالیه کې ـه کچـپ
د  کارونهاوبو  او د يږېو رسه هوا ګرملد ېتودوخې درجې په لوړ د چې د هوا  ویالی شو
په  ږو موـ، نورو ورو کمه يشه ـد اورښت کچ ېر ې.که چډېرېږيه ټولو برخو کې ـژوندانه پ
وروستیو کلونو  ول دی چې په څـهمدا المېږو، و له کمښت رسه مخامخـتوګه د اوب بشپړه

 ؛ په داسې حال کې چېده مخ په ډېرېدوکې  کې د اوبو اړتیا په کابل او شاوخوا سیمو
د و ـمونږ د اوب ير ېکه چوچېدو دي.  هـپرو سیمو کې ېه ډـد کمښت او ان پ ېرمېد اوبو ز 

نو دا ستونزه به په یوه ؛ ه نه کړوـو لپاره کوټيل ګامونه پورتلد ېه کـذیاو تغ ډېرېدلورمو د ېز 
 (. 30: ص. 1)  يش اړ کډې تهخلک به له کابل ښار څخه نورو سیمو ته  او ناورین بدله يش

 د کابل اوبیزه حوزه
 :ږيېشل کېلویو اوبیزو حوزو و  پنځو الندې واد پهېه زموږ هتوګ ټولیزهپه 

 سیندونه.خنجان  اندراب او ،کندز ،هکوکچ واخان، :د آمو اوبیزه حوزه -1
 سیندونه.رسپل  بلخاب او :شامل اوبیزه حوزه د -2
 کوشان، ادرسکن، کشک، تګاب، رشین مرغاب، هریرود، :حوزه اوبیزهځ لویدی -3
 .هخارشود سیندون او ګلران قیصار،

y = -0.4485x + 26.54
R² = 0.0257ra

in
fa

ll
 m

m

Annual mean rainfall Linear (Annual mean rainfall)

 طبیعت
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 سیندونه.قلعه موسی  او ارغستان ترنګ، ،غزين ارغنداب، :د هلمند اوبیزه حوزه -4
رسه رود  لینګار،ا لیشنګ،ا لوګر، کابل، ګلبهار، ر،ېپنجش :د کابل اوبیزه حوزه -5

  .هسیندون کونړد او 
او د اوبو ظرفیت یې  يمرته مساحت لر  کیلو مربع 108441 د کابل اوبیزه حوزه

 ېمکعبه د کرن میلیارده مرت 5.2جملې څخه  ېچې له د مکعبه دی میلیارده مرت 19.25
کابل  ږی. دېک څخه بهر هېوادله  ېګټ بې له کومېیې  ږی او نورېکارول کته  او نورو موخو

 و د کلني اورښت منځنۍ کچه د کابلا جوړويسلنه  36حوزو  وواد د اوبیز ېاوبیزه حوزه د ه
 ه ترــڅخ کوتل ه اوينــمرته ده. د کابل سیند اوږدوالی ل يلیم 378وزه کې ــه اوبیزه حــپ

 11.3ې ـوزه کـه اوبیزه حـپ ل سیندـد کابدی.  کل شویـکیلومرته اټ 460 ېور ـد پسین سند
 میلیونه هکتاره کرنیزه ځمکه شتون 1.73وزه کې ــح ېه دــاو  پ لريمیلیون تنه استوګنه 

 (. 36 - 51: صص. 4)  يلر 

 حوزو نقشه و دد افغانستان د اوب: شکل اتم

 د اوبو د کمښت ستونزېکې  په کابل ښار
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 هنقش ېحوز  و داوب د د کابل: شکل منه

 د کابل په اوبیزه حوزه کې د اوبو ځرنګوالی
چې  يږېجوت نو ؛رو څو لسیزو کې پاملرنه وکړوېکه د کابل سیند منځنۍ جریان ته په ت

ه ښکال او سمسورتیا کې ـپ او د ښار لېه درلودـامنه اوبېکابل سیند پر  ېک کلونو په پخوانیو
د  وـو او د اوبـبدلونون يد اقلیم په وروستیو څو لسیزو کې له؛ خورغنده ونډه درلود هم یې

 او  ېکمه شو  خوراکې فصلونو  ډېروکابل سیند د اوبو کچه د کال په  مله داناسم مدیریت له 
له سرتو ننګونو رسه او  زمنهېاغ حده رهـېډ سمسورتیا تر ښار ښکال اود دې  ېـه پایله کې یـپ

 (. 33: ص. 5)  ده ېمخ شو 
 
 
 
 
 
 

 

 طبیعت
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 جریان ۍکلن ۍمنځند اوبو سیند  د کابل په سیمه کې د وغار  يد تنګ: جدول دوهم
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 (   1980 - 1960 جریان ) ۍسیند منځند  ارو په سیمه کې د کابلغ يد تنګ : شکل  ملس

y = -0.591x + 21.907
R² = 0.3558

D
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annual mean 1960-80 Linear (annual mean 1960-80)
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 (  2008 - 2006 جریان ) ۍسیند منځن د ارو په سیمه کې د کابلغ يد تنګ  :شکل لسمیوو 
ریان ـو جـه حوزه کې د اوبــچې د کابل سیند پ يږېڅخه څرګند ونوشکل 7او  6له 
په  ي،ه همدې توګه دوام وکړ ــکه اقلیمي بدلونونه پو ؛ نرسه مخ دیه کمښت ــل ورو ورو
او دا حالت به  جریان کچه خورا ټیته يشد  وـه د کابل سیند د اوبـکې ب يراتلونک ېنږد

 .يته کړ  ګواښ رامنځ سرت ېریال په وړاندېچاپ د استوګنیز

 
 

 حوزه کې اورښت په دسیند کې د کابل  بهیره کلونو پ .م 1980 - 1960د : شکل وولسمد
  (. 73 – 86: صص.  3)  او د اوبو جریان

y = -3.62x + 19.377
R² = 0.7036

D
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/s

annual mean 2006-2008 Linear (annual mean 2006-2008)
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 د اوبو د کمښت ستونزېکې  په کابل ښار
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 بدلونونو ګواښونه يد اقلیم 
 بدلونونو يښې چې په افغانستان کې د اقلیمېطبیعي پ ېهغه ځانګړ  ،توګه ټولیزهپه 

 :په الندې ډول دي ،يږېته ک په پایله کې رامنځ
 البونهېـ س         
 دنهېیښو ېځمکد ـ          
 ـ وچکايل         

 دل او د وچو سیمو پراختیاېـ دښتي ک         
 رېډ هېوادونو څخه نورو رـه تـالبونو څخېواد دی چې د سېه هـکې هغۍه نړ ـپ افغانستان

له  وـکال د څرګندون .ملریـز 1379 دروګرام ــپ يد پرمختیای ملتونو ملګرو د. يږېزمن کېاغ
ځانونه له البونو له امله ېتنه د س 4.3کې  تنوزرو  وـه هرو سلـپه افغانستان کې پ ،مخې

 .( 1 - 19: صص. 7 ) يم ځای لر هکې دو ۍاو په نړ  السه ورکوي
 ېی چې یو يږېالبونه تر سرتګو کېه ســحوزه کې دوه ډوله اوبیزه ــد کابل سیند پ

اوبیزه حوزه کې  ېه نوموړ ـــ. پديالبونه ېرو اورښتونو سېبل یې د ډ البونه اوېس يناڅاپ
الب ېهغه س .يږېته ک ه رامنځــو له امللد ېک ویيلد  واورو ره د کنګلونو اوـــالبونه زیاتېس

 ېحوز  ېاوبیز په سیند  ريټه د پنجشېن 26ه ـــکال د رسطان میاشتې پ ملریز 1379د چې 
 هـت ه امله رامنځــدنې لېیښود کې د کنګلونو او واورو  ه پیشغور کيلـپ ۍد خنج ولسوالکې 
کال د کابل  البونه هرېرسه لرل. دغه ډول س هځاين تاوانونه یې له ځان مايل او رېډ ،شو

مايل او ځاين  ور ېډ چې د يږېک سرتګو رـکې ت لو سیموېالبېه بـپ ېحوز  ېاوبیز د سیند 
 مکعبه اوبو همرت  300 ېانسان په کال ک یو د نړیوالو څېړنو له مخې، .و المل ګرځيتاوانون

 کیلوګرام لیرته اوبو او د یو 1500کیلوګرام غنمو د تولید لپاره  د یو ،راز اهمدي. ته اړتیا لر 
؛ لګښتونو ته پاملرنه وکړو لیرته اوبو ته اړتیا ده. که د اوبو یادو 15000 هم غوښې د تولید لپاره

ګواښونو  رمې له سرتوېکابل په اوبیزه حوزه کې د اوبو ز  ره بیا دېپه ت واد اوېپه ټول ه یقینا   نو
 .يوان دېګر  الس اورسه 

کې د څو  کلونو په هرو لسو واد تقریبا  ېه وږـهیسې زم راه ـڅخکال  ملریز 1339له 
 او د میلونونو کښتونه په پراخه کچه له منځه تليل يوچکالیو شاهد و چې له امله یې للم

 طبیعت
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 د ېادار  ميلد  ېریال ساتنېد چاپ ،په توګه ېلګېب زمن کړی دی. دېانسانانو ژوند یې اغ
ه کرنیز حاصالت د ــله امل ۍکال د وچکال ملریز 1387د و له مخې، معلومات وـيخپاره شو

 غنمو او د ځانګړي ډوله ـــکرنیزو توکو پ د او يمیلیون ټنه کم شو  5 - 3کلونو په پرتله  روېت
 سلنه کمښت رامنځ 70نه تر  40له  ېه بیه کپسارویو  خو د؛ ارزښت دوه چنده شوېجوارو 
 .و یته شو 

و چې د افغانستان د ټولو اوبیز  هم هغه ناوړه پدیده دهمي نظ ېب کمښت او د اورښتونو
 پاسنۍ برخې تخریب، د ېځمک ښې لکه دېلې طبیعي پېالبېکې  یې ب مونوټحوزو په سیس

چې  ېږېک سرتګو تر ... او سیمو پراختیا وچو له منځه تلل، د ونونبايت پوښښ ځنګلونو او د
ښې د اقلیمي بدلونونو یوه ېپ ېټول ېیاد او دیزمن ېاغترې اتو ژوند د ټولو ژوندیو موجود

ر ېنو ډ ؛مبارزه ونه يش عميلکلکه  ېد اقلیمي بدلونونو په وړاند ېر ېکوچنۍ پایله ده. که چ
 (. 36 - 51: صص. 4)  وان يشېګر  رسه الس او ستونزو ور ېشمله بې ریال ېچاپ انهبه د ژوند ژر

 هپایل
او له امله  راويل ېخپلې اغیزې الند لې برخې ترېالبېژوندانه ببدلونونه د  ياقلیم

. د يږېته ک تاوانونه رامنځ او مايل ځاين رو سیمو کېېپه ډ ۍواد او نړ ېکال د ه یې هر
اقلیمي  ده. اوبو کمښت د اقلیمي بدلونونو یوه سرته پایله د د تودوخې لوړوالی او د هوا

تودوخې درجه د هوا  کې د ل ښارـچې په کاب يه کو په ډاګ دا ه او تحلیلـارزون معلوماتو
 ېکلونو کې د کابل سیند د اوبیز  څو یچې په راتلونک يده او امکان لر  مخ په لوړېدو

البونه او بیا د ېس ۍاو له امله به یې لومړ  يش زیاتره کنګلونه ویيل کې په سیمه ېحوز 
له  ریالېموجوداتو د ژوند چاپد ټولو ژوندیو  صورت کې به ېپه د ،ته يش اوبو کمښت رامنځ

 وـرو څېچې د ت ېږيڅرګند ې څخهارزونله د اقلیمي معلوماتو  .خ يشـره مـس سرتو ګواښونو
په ي؛ نو لسیزو په ترڅ کې په کابل سیند کې د اوبو جریان په عمومي توګه نزويل بڼه لر 

 .حوزه کې به د اوبو جریان خورا کم يش ېچې په د يکې امکان لر  يراتلونک
 وړاندیزونه

رمو ېز  یزوباید د اوب ولرو،ریال په ساتنه کی مثبت رول ېخپل چاپ لپاره چې د ېد د -1
 راکم کړو. ېکچ ۍنیمخک تر مرصفاوبو  خه کار واخلو او دڅپه ساتلو او کارولو کې له انصاف 

 د اوبو د کمښت ستونزېکې  په کابل ښار
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 د ېدرج ېتودوخ هوا د د ککړتیا او ریال دېچاپ تولید دونو غاز یي  ګلخانه چې د دا - 2
خپل  د په کلکه مبارزه وکړو او ېد تولید په وړاند تېلوټولو ککړو  باید د ،يږېالمل ک وړوايلل

 رسه کړو. نده ترد او انساين يوطن ،ایامين ېریال په ساتنه کېچاپ
 .ګامونه پورته يش د سم مدیریت لپاره کوټيل ېهغ باید د پانګه ده. اوبه یوه ميل 3.
اوبیزو حوزو په  سیند د ېد د وـن ،دی ه کمېدوـپ مخاوبو جریان  کابل سیند د . د4
 له یوه پلوه خلک د چې ه پاملرنه ويشـبندونو جوړولو تي خیرو د ذ اوبو  کې باید د سیمو

 ېر ېډله برکته  د اوبو نوبندو  له بله پلوه داو  خه وژغورل يشڅګواښونو  البونو له لوړوېس
 .پوښښ پیاوړی يش نبايت او ېخړوب ېځمک ېکرنیز 

د  ېالند ېځمک د ېک ه په شاوخوا سیموـهغ د ه کابل ښار اوـلپاره چې پ ېد . د5
 پالن له مخې تره و ـی د دـندنه بایيو کـګانه څا د ژورو وـن؛ ره اغیزمنه نه يشېه ډـاوبو کچ
 .څخه مخنیوی ويش ېندنیګانو له که څا وپالنبی  اواو د خپلرسو  رسه يش

 مآخذ
 .لــکاب .ککړتیا واـه د ېک ه کابل ښارـ(. پهـ . ش  1397 ) عبدالغیاث. صافی، -1

 .36 - 29صفحات:  .(1) شامره .علوم طبیعی تحقیقی در - علمی ۀمجل .ل پوهنتونــکاب
 ۀمجل .پوهنتون کابل .ریالېچاپ اوزون او (.هـ . ش  1393 ) عبدالغیاث. صافی، - 2

 .72 - 58صفحات:  .(4) علمی، شامره
 .ېز ېبدلونونو اغ ياقلیم ریال باندی دې(. په چاپهـ . ش  1393 ) عبدالغیاث. صافی، - 3

وق ــف و ټولګه،ــمقال علمی کنفرانسونو د د تضمین د رګنتیاڅ د ل،ــپوهنتون کاب .لــکاب
  . 86 - 73. صفحات: العاده ګڼه

ی ــدریایۀ حوز  پیش بینی سیالب ها در (.هـ . ش  1392 ) عبدالغیاث. صافی، - 4
 . 51 - 36صفحات:  .چهارم ۀشامر  علمی، ۀمجل تون کابل،پوهن .کابل

پوهنتون  .ساتنه رموېز  اوبو د افغانستان د (. دهـ . ش  1390 ) عبدالغیاث. صافی، - 5
 .157. صفحات: کابل

 .پوهنتون لـکاب تیورولوژی مبادی.یم (. دهـ . ش  1390 ) عبدالغیاث. ی،ـصاف - 6
 .18 صفحات:
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اقلیم  یریپالن عملی تغ (. اسرتاتیژی وهـ . ش  1395 ) یست.ملی محیط ز ۀادار  - 7
 .19صفحات:  .افغانستان

بنګاه  .اقلیم شناسی جهان ۀ(. جغرافیهـ . ش  1388 ) الم جیالنی.ـغ ارض،ـع – 8
 .163 - 89. صفحات: انتشارات میوند

ـ . ه 1386 ) موسوی فرهاد، اوبایګی مسوی غالم علی، امین. کاملی، علی زاده، - 9
 .هدـانتشارات دانشګاه مش ردوسی،ـدانشګاه ف د،ـــمشه .اقلیم شناسی وا وـــ(. هش 

 .111 - 55صفحات: 
10 - Bonan, Gordon. (2008). Eclogical Clinatology Second Edition / 

Combridge Uniyersiti Press. pages: 28 - 37.  
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  امینی حیات هللا انجنیر رسمحقق

 

 بررسی انشقاق، انکشاف و گسرتش
 قاره های سطح زمین

 

 خالصه 
ی اول ـان جنگ جهانـی در زمـد وگرن میتیورولوجست جرمنـم. الفری 9191ال ـس در

ا نوشت و تشابهات ساختامن ـاره هــــی قــــی را تحت عنوان انشقاق و حرکت افقـکتاب
بعد  ای دو طرف بحر اتالنتیک را بیان کرد.جیولوجیکی، شکل هندسی، احجار و فوسیل ه

 (Pangaea)متام خشکه های سطح زمین را قاره بزرگ  ،الش و تعقیب موضوعـاز سالها ت
و بعدا  به دو قارۀ بزرگ تقسیم شد. نظریۀ وگرن را یک تعداد  بودهنامید که یک کلمۀ یونانی 

د. فوسیل ریپتایل با ـد قرار دادنجیولوجستان اروپایی، افریقای جنوبی و آسرتالیا مورد تأیی
طرف قارۀ افریقا و امریکای جنوبی  میلیون سال قبل منونه و مثالی است که به دو 033عمر 

مانند انشقاق، انکشاف، گسرتش قاره ها، تشکیل کوه ها،  ؛قرار دارد. در مقاله مسایلی
 معادن و گسرتش اقیانوسها مورد مطالعه قرار گرفته است.

 مقدمه
کل ـد کارتوگرافی، شــای جدیـات اخیر دانشمندان جیولوجی و طرح نقشه همطالع

این  ،پیوست بودن قاره ها را مجسم ساخته اند. تحقیقات اخیر جیولوجکی و پالیوجیوگرافیکی
 983واحد و اساس پنگیا تقریبا   ۀموضوع را به اثبات رسانیده است. انشقاق و انکشاف قار 

 

 



 

19 
 

ل ــدالی ،ردیدهــاز گــــآغ (MZ-KZ)کاینوزوئیک  یکیور میزوز ی اعصاــمیلیون سال قبل ط
اساسی انکشاف و طرز گسرتش قاره ها، عبارت از میکانیزم حرکت قاره ها است که ارتباط 

 نزدیک با تیوری های پلیت تکتونیک و گسرتش قرش اقیانوس ها دارد. 
ه به طور اوسط به اساس این نظریه، زمین دارای یک قرش لیتوسفیر سنگی بوده ک

100 km (. 43: ص.  5 ) استینوسفیر زمین قرار دارد ۀضخامت داشته و باالی طبق 
 میلیون سال است که به دو طرف قاره 033وع میزوزوروس با عمر ـفوسیل ریپتایل از ن

 (. 24: ص.  5 ) ( 2 و 9 فریقا و امریکای جنوبی دیده شده است، اشکال )اهای 
 تحقیق هدف

ا بررسی، مطالعه و تحقیق چگونگی انشقاق، انکشاف و گسرتش قاره هدف مقاله ر 
ا ــا و تفکیک اوقیانوس هــ، گسرتش قرش اقیانوس هاــه های سطح زمین، تشکیل کوه

 تشکیل میدهد. که بشکل منطقوی و جهان شمول مورد مطالعه قرار گرفته است.
 تحقیق مربمیت

و  (وگرن یۀنظر – (Continental drift انشقاق قاره ها یا نظریۀ حرکت افقی قاره ها
ل ـمسای اکرث هه پلیت تکتونیک را تشکیل دادـگسرتش قرش اوقیانوس ها، اساس نظری

 ل ـل و فصـع طبیعی را حـادن و چگونگی گسرتش منابـمبهم جیولوجیکی، تشکیل مع
 .می مناید. بنا بررسی و تحقیق باالی موضوع مذکور از مربمیت خاصی بر خوردار است

 تحقیق اهمیت
چون مقاله پدیدۀ های جیولوجیکی، چگونگی تشکیل قاره ها، اقیانوسها، تشکیل 

 برخور دار است. ۀفلهذا از اهمیت ویژ  ،دهد و توزیع منابع طبیعی را مورد مطالعه قرار می
 روش تحقیق

منابع ام و مواد مورد رضورت آن از ـاین تحقیق به شکل توصیفی انجام شده، ارق
مورد استفاده قرار  ،زیهـد از تحلیل و تجـخارجی جمع آوری گردیده و بعاخلی و معترب د

 گرفته است.
 سوال تحقیق

ن مقاله در پی چگونگی انشقاق، گسرتش، انکشاف قاره های سطح زمین، ــدر ای

 ... انشقاق، انکشاف و گسرتشبررسی 
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 . می باشدتشکیل قرش اقیانوس، پدیده ها، مکان های تکتونیکی و تشکیل معادن 
د که زمانی ــا معتقد انــجیولوجست ه :ع منابع طبیعیــگونکی تشکیل و توزیچ

ا، ــد را تشکیل داده بود، انشقاق قاره هــارۀ واحــان باهم متصل بوده، قهبراعظم های ج
 متحول بودن قرشزمین، طرز تکامل کرۀ زمین را مطابق اساسات جیولوجیکی و جیوفزیکی

 قویرت ساخته است. 

 

 وع مزوزوروس به دو طرف قاره افریقا و امریکای جنوبیفوسیل ریپتایل از ن :1شکل 

 

 (MZ-KZهای افریقا و امریکای جنوبی قبل از انشقاق )اعصاره : اتصال قار 2شکل 

 طبیعت
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پلیت تکتونیک و انشقاق قاره ها نشان داد که توزیع منابع طبیعی تصادفی  نظریۀ
ابهامات مسایل  نبوده، بلکه تحت قانومنندی خاص و منظم صورت می گیرد و به اکرث
 گذارد. می هجیولوجیکی نقطه پایان گذاشت و با گذشت زمان به حقانیت آن صح

اره ها را تغییر داده و از زون اقلیمی خاصی عبور کرده ـحرکت پلیت ها، موقعیت ق
و به نحوی شگرفی تشکیل منابع مانند تبخیری ها در زون های خشک، بوکسیت ها در 

باتالق های زغال سنگی در زون های مرطوب و معتدل صورت زون های گرم و پر باران، 
 می گیرد. 

موضوع مذکور پدیده جهانی جدیدی است که هر روز به طرفداران او افزوده شده 
 و اکرثا تشکیل معادن و مسایل جیولوژیکی توسط آن ترشیح شده میتواند. 

اقلیم آبی به حرکت پلیت ها امکان دارد منابع را به مناطق دیگر منتقل کند،  
 گونه ای باشد که تشکیل معادن در آنجا امکان نداشته باشد. 

 گسرتش و توزیع منابع زمین توسط دو عامل اصلی کنرتول می شود. 
ای تکتونیکی اصلی زون فرورانش ـکان هـدۀ جهانی پلیت تکتونیک که مـپدی -9

subduction ( را بوجود آورده  گرانیت ها و بزالت و انواع احجار ).است 
ده از ـارج شـده طور مثال سیاالت خـع شـدۀ محلی که باعث تشکیل منابـپدی -2

 احجار ناریه و باتالق هایی که زغال تورف در آنها ذخیره می شود. 
ر ـده مشکل و دشوار است. مثال   خروج مگام تشکیل ذخایـمشاهده هر دو نوع پدی

ین ایجاد و شکستگی های فلزی بزرگ حرکت پلیت ها تنش های بزرگی را در قرش زم
 (.22:2بزرگی را بوجود آورده است که به داخل آنها سیاالت فلزدار جریان دارد )

خره در نتیجۀ حرکات و قوایی که در مورد آنها معلومات کمرتی قاره بزرگ پنگیا بال 
وجود دارد، از هم  پاشیده به مهاجرت و انتقال شان ادامه داده تا موقعیت امروزی را 

 ار منوده است . اختی
د از مطالعات دقیق، مسأله ــــــجیولوجستها و جیوفزیک دانها بع ،طی سالهای اخیر

 ن مفکوره،ـد از ایجاد ایـدی بعـمتحرک بودن قرش زمین را پذیرفتند. همچنان، تحقیقات بع
حرکت و مهاجرت پلیت های پارچه شده از قاره ابتدایی پنگیا را طی چند صد میلیون 

 ... بررسی انشقاق، انکشاف و گسرتش
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 بت منود. سال ثا
به این ترتیب، علم جیولوجی امروز با ارایۀ نظریات جدید پلیت تکتونیک، موقعیت 

 عینی علم اسرتونومی ) در زمان گالیله و کو پرنیک ( را به خود گرفت.
ۀ نظریات جدید در مورد ساختامن و طرز تکامل کرۀ زمین، تیوری های قبلی ــارای

 ن قویرت گردید. انشقاق و مفکورۀ متحول بودن قرش زمی
کی و جیوفزیکی اره ها با ارایه دالیل منطبق بر اساسات جیولوجیـــنظریۀ حرکت ق
دۀ از دانشمندان عقیده دارند که هنگام تشکل قرش لیتوسفیری ــ. عنیز به اثبات رسید

 ودــود بـموج (Loursia)ورازی ــو ل  (Gondo wana)اــاساسی: گندوان ۀار  ــزمین، دو ق
 (. 592. : ص 5) 

نوسی در گودال های عمیق بحری، یعنی زون سبدکشن محل تصادم دو قرش اقیا
باشد . و قاره یی توأم با ضیاع انرژی به شکل زلزله وولکانیزم و تشکیل معادن می  

ه اثر صعود مگام و ـد اقیانوسی بـــد قرش جدیـهمچنان، در محل پلیت های متباع
کتونیکی و تشکیل معادن در پروسه های بعدی گسرتش آن باعث ایجاد حرکات شدید ت

 می گردد.
پلیت اساسی و  91لیتوسفیر زمین در نتیجۀ انکشاف و تکامل اساسی به بیشرت از 

بزرگ و چندین پلیت فرعی و کوچک تقسیم گردیده است. قاره های خشکۀ روی زمین 
به  یتوسفیری هنوزباالی این پلیت های اساسی قرار دارد. میکانیزم حرکت این پلیت های ل

 صورت کامل واضح نگردیده است. 
عدۀ از دانشمندان اعتقاد دارندکه پلیت های لیتوسفیری زمین به کمک جریانات 
کانویکشنی باالی منتل زمین پیش رانده می شود. جریانات کانوکشنی به اثر قوای کششی 

ه در حرکت و انتقال جاذبوی در مواد مذابه منتل زمین، باعث بوجود آوردن حرکاتی شده ک
دۀ از محققین انستیتوت ـین، نقش بسزای دارد. اخیرا  عـپلیت های لیتوسفیری قرش زم

در این مدل  تحقیقاتی جیولوجی، مدل های مربوط را به اساس قوای کشش تهیه منودند.
های طرح شده، پلیت های مربوطۀ آن طوری تصور گردیده است که در یک رسحد رسد 

ن تفاوت رسحدی بخشی از ـــد دیگری مواد سبک می باشد. ایــدر رسحمواد سنگین و 

 طبیعت
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رونده  ام زون فروــرو برده که به نــه طرف پائین به داخل منتل زمین فـپلیت متذکره را ب
(subduction zone)  (. 241: ص.  3) یاد می شود 

که در رس در عمل، این زونها عبارت از فرورفتگی های عمیق و طوالنی ابحار بوده 
 تا رس محیط بحری، بحر الکاهل مشاهده شده میتواند؛ طوریکه به اثر فرورفنت یک جناح

 انکشاف می مناید.  (Rift)ریفت  -کتلۀ مذکور درجناح مقابل آن  پاره گی 
: ص.  3)  سازد از طریق این ریفت ها، مواد از منتل زمین خارج گردیده و آنرا مملو می

ریفت بارگ های باریک توسط مواد مذابه منتل زمین بزالتها مملو  مواد پُر کنندۀ (. 243
 می گردد. 

ه قرش گرانیتی زمین، ــوطه آن نسبت بـار طبقۀ منتل و بزالت های مربـچون احج
 پائینرت از سطح بحر قرار می گیرند .  4kmسنگینرت بوده بناء  بنا در حدود 

فرورفتگی های مذکور، باعث تشکیل  به این ترتیب، صعود مذابه های بزالتی از طریق
زمین از  که پلیت ها به اثر حرکات داخلی زمانی می گردد. قرش جدید اقیانوسی در منطقه

همدیگر دور شوند، مواد مذابۀ بزالتی به شکل احجار و رگ های بزالتی به داخل پلیت 
رض ـر عد ها به حیث حد فاصل بین دو پلیت مجاو ـهای مذکور جایگزین گردیده که بع

اد و ـن نوع فعالیت ها و عملیات متناظر جیولوجیکی که باعث ایجـ. ایدـدام می منایـان
اد ـها ی ام تیوری گسرتش قرش اقیانوسـه نـانهدام قرش اقیانوس می گردد. در مجموع ب

 می شود. 
که در فروفتگی  دازۀ گسرتش و انتقال پلیت های اساسی لیتوسفیر زمین طوریـان

 ده کیلومرت در یک میلیون سالگردیده از یک سانتی مرت در سال  حار محاسبههای وسطی اب
 (. 6 : ص. 44 محاسبه شده میتواند )
 ساختامنهای برجستگی وسطی ابحار در رسارس محیط km 40000کشف بیشرت از 

 تواند؛ طوریکه های بحری جهان مقدمۀ قوی برای درک نظریۀ گسرتش اقیانوسها بوده می
ا خود فرورفتگی وسطی اقیانوس را نیز دارا ـــبرجستگی وسطی ابحار ب هر ساختامن

 می باشد که درآن رگ های بزالتی تشکیل می گردد. 
دهد که بحر الکاهل بر خالف تصور قبلی، از  ها نشان می مطالعات قرش اقیانوس
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فت ا ریــرورفته یـنوع ساحۀ اقیانوسی نبوده که در نتیجۀ تکامل شکستگی عمیق نوع ف
تشکیل گردیده باشد، بلکه این ساحه اقیانوسی عبارت از بقایای اقیانوس قدیمه است 
 که در نتیجه انکشاف سایر ساحات بحری جهان محدود گردیده و باالخره به شکل امروزی
 در آمده است و هنوز هم شکل ثابتی نداشته، با وجود اینکه بحر الکاهل در ناحیۀ وسطی

 والنی باسمت امتداد شامل و جنوب دارد. خود ساختامن برجستگی ط
 برجستگی وسطی اقیانوسی اصطالح مناسب برای سیستم برجستگی های وسطی
بحر اتالنتیک و هند بوده، در حالیکه استعامل این اصطالح برای بحر الکاهل مناسب و 

 قابل قبول منی باشد. 
 دهد که اقیانوس یاز طرف دیگر، مطالعات جیوفزیک و تحقیقات اقیانوس ها نشان م

 ر تولید ساختامن ریفت در قرشـه اثــهای اندکه ب ر هند از نوع اقیانوسـاتالنتیک و بح
ن نوع ـه همین دلیل، دانشمندان جیولوجی ایـــ. بزمین تشکیل و انکشاف منوده است

 ساحات اقیانوس را به نام اقیانوس های ریفتی یاد می کنند. 
د از انشقاق و پارچه شدن قارۀ اساسی پنگیا تحت قاره های امروزی سطح زمین بع

عوامل مختلف قرار گرفته که بعد از طی مراحل انکشاف شکل امروزی را به خود گرفته 
 است. 
و  تداء از نگاه وسعت انکشاف منودهنتیجۀ حرکت و انتقال، در اب ن پلیت ها درـای

، وسعت آنها کوچکرت گردید تا لی بعد از اینکه از باالی یک دایرۀ بزرگ زمین عبور منوده
و  را ساخته (Convergent)اینکه امروز آنها با پلیت بحر الکاهل نوع پلیت های نزدیک شونده 

 . می رودساحۀ آنها محدودتر گردیده و به طرف بحر الکاهل مرکزی نزدیک شده 
به همین تر تیب، در نتیجۀ تصادم دو پلیت بزرگ تکتونیکی، کمربند سلسله کوه 

ده که مثال برجسته آن سلسله ــی چین خورده در حوزۀ خشکه یی پلیت ها بوجود آمها
 کوه های چین خوردۀ هاملیا می باشد. 

ارۀ بزرگ و اساسی پنگیا برمی آید، این قاره باالی نقشۀ ـطوریکه از ترسیم مجدد ق
     انتاالساــانوس پزرگ اقیــر بـــط بحــه توســامنظم را تشکیل داده کـــزمان شکل نـــجهان آن

(pantha lassa)   (. 592: ص.  4 )محاط گردیده بود 
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 اقیانوس بزرگ پانتاالسا بعدا  تغییر شکل داده و به بحرالکاهل انکشاف و تکامل منود.
به این اساس، بحر الکاهل بقایای اقیانوس اولیه پانتاالسا جهان می باشد. انطباق 

بعدی  های قارۀ افریقا، اساسی است برای اتصال بالک دماغۀ امریکای جنوبی با برجستگی
زرگ پنگیا بحر کوچک ـارۀ نیم کرۀ شاملی و جنوبی، همچنان به طرف رشق کتله بـق

 قرار دارد.  (Tethys)دیگری به شکل مثلثی به نام  بحر تیتس 
ا جدا منود که بقایای این بحر ر  (Eurasia)ۀ افریقا را از قارۀ یورشیا قار تیتس  بحر

دۀ فوق، ـر ساختامنهای عمـالوه بـدهد. ع ه را تشکیل میـحال حارض بحیرۀ مدیرتان در
 -ن ناحیه ساحات کوچک بحری سینوسـساختامنهای دندانه دار اره مانند ریفت در ای

بوریلز  –تشکیل داده، از بقایای اولیۀ بحر ارکتیک و سینوسرا  (sinus Borealis)بوریلز 
آن خلیج کوچکی در ناحیه جنوبی بحر تیتس است که کتلۀ هند اخیر الذکر  ،می باشد

 (. 594: ص.  5 )را از کتله آسرتالیا جدا می کند 
ارۀ بزرگ و اساسی پنگیا با وسعت ـاندازه گیری های عمق ابحار نشان داده که ق

2200000km   فیصد سطح زمین را احتوا منوده است که معادل اندازۀ خشکه  43تقریبا
 زی زمین می باشد. های امرو 

در صورتیکه قاره های بعدی بخشی از قارۀ بزرگ پنگیا می بود، در این حالت این 
قاره ها باید در نواحی جنوب و رشق این قارۀ بزرگ قرار می داشت و اندازۀ تقسیامت 
خشکه های جهان به دونیم کرۀ شاملی و جنوبی به صورت مساویانه می بود، در حالیکه 

 قاره های جهان در شامل خط استوا قرا دارند. از طرف دیگر، حوادث جیولوجیکی امروز اکرثیت
اره پنگیا، حرکت و فعالیتی در ـکه قبل از انشقاق ق دـده دوره های گذشته  نشان می

وده که باعث تشکیل کتله اساسی و بزرگ ـبین کتله های متشکله زمین نیز موجود ب
ه بوده به هرحال، دالیل و معلومات کافی در مورد ا سه کتلۀ دیگر گردیدـپنگیا از دو ی

 این حادثه کامال  ناچیز بوده، بحث و مذاکره در این رابطه ادامه دارد. 
حادثۀ عمدۀ انشقاق پنگیا، صعود مذابۀ بزالتی در امتداد حاشیۀ قاریی است که 

 رــزرگ شکسته ریفتی می گردد. تشکیل سلسله جزایـای بـباعث تشکیل ساختامن ه
 کا از مثال هایقوسی بزالتی دروۀ تریاسیک به امتداد سواحل رشقی ایاالت متحدۀ امری
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از روی مطالعۀ احجار بزالتی و اندازه گیری های رادیواکتیفی در . می باشدبرجستۀ آن 
 T 983)2(تریاسیک وسطی  ۀارۀ پنگیا را تقریبا دور ـــار، عمر انشقاق قـقدیمرتین احج

 وده اند. میلیون سال تعین من
دا است که در دورۀ ـاز مطالعات و معلومات جیولوجیکی هوی ارۀ پنگیا:ـانشقاق ق

)2(T ه تشکیل و انکشاف منود ـدر ناحیۀ حاشیۀ قارۀ پنگیا دو فرورفتگی ریفتی رشوع ب
 های اتالنتیک و هند گردید. که بعد از آن باعث تشکیل و باز شدن اقیانوس

یفتی شاملی، قاره اساسی پنگیا به امتداد موازی با با تشکیل فرورفتگی طوالنی، ر
ورازی ـرعی لـاره فـاعث تشکیل قـده و بـه شـرب پارچـرق و غـه جهت شـتوا بـط اسـخ

Lourasia ن ترتیب با تشکیل ریفت ـ. بدیی امریکای شاملی و یورشیا( گردید) پلیت ها
هم درکشور هسپانیه قرار  ن محور فعال ـ. قطب ایکور قاره اساسی حرکت دورانی داردمذ 

  (. 264: ص.  4 )دارد 
قارۀ لورازی با حرکت دورانی خود به دور این محور باعث تشکیل محیط بحری 

دا  تغییر شکل منوده، ــگردیده که بخش های غربی بحیرۀ مدیرتانه را تشکیل میداد، بع
شکیل فرورفتگی ا تــد. بــباعث تشکیل قسمتی از خلیج مکسیکو و بحیرۀ کارابین گردی

ارۀ افریقا بحیث عنرص ــاره بزرگ پنگیا، پلیت امریکای جنوبی و قــاساسی جنوبی در ق
اره انرتکتیکا، اسرتالیا و هند جدا گردید. بعدا  پلیت ــاره اساسی گندوانا قــتکتونیکی ق

 هند از پلیت انرتکتیکا جدا گردیده و به حرکت و انتقال رسیع و متداوم آغاز منود.
 ر طول دوره جوراسیک، فرورفتگی های ریفتی، تشکیل حوزه های بحری به شمولد

 بحر هند وسیع تر گردید. 
ر آن وسعت اقیانوس ــانتقال منوده که به اث پلیت امریکای شاملی به طرف غرب

گردید و به گامن اغلب قبال  با بحر الکاهل متصل بوده  1000kmاتالنیتک بیشرت از 
تقابل پلیت های افریقا و یورشیأ، ساحۀ هسپانیه فرشده گردیده و است به اثر حرکت م

را  301به حیث پلیت واحدی بدور محور به جهت مخالف عقرب ساعت حرکت دورانی تا 
انجام داده است بحر تیتس درجناح رشقی قاره اساسی پنگیا موقعیت داشته که به اثر 

ا باالخره بحیرۀ ـدن منود تـش ه بستهــحرکت پلیت های مجاور در جناح رشقی رشوع ب
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 (. 265: ص.  4 )مدیرتانه منحیث بقایای این بحر درکرۀ زمین بوجود آمد 
در روی زمین بوده، بلکه یک  (subduction)ه تنها ناحیۀ فرورونده ــبحر تیتس ن

است که به امتداد  (Trench) های گودال عمیق یا ساختامن (shearing)زون توسعوی 
  (. 245: ص.   3) ریه پلیت های یورشیأ و افریقا به طرف غرب لغزیده استزون سبدکش نظ

از طرف دیگر، به اثر فرشده شدن بحر تیتس، سلسله کوه های چین خورده بوجود 
 آمده است .

اره های قرش زمین باعث تشکیل ـبه عقیده دانشمندان و نظر نویسنده، حرکت ق
    اره هاـر تصادم قـه اثـه بـده کـکستگی ها شوس ها و شـعنارص تکتونیکی کوه ها، اقیان

ده، مانند تشکیل کوه های هاملیا و هندوکش به اثر ـ(، کوه ها بوجود آم یکی با دیگر )
متاس و بر خورد قارۀ فرعی هند با یورشیا و وقو ع زلزله های قوی و متواتر در شامل 

 رشق کشور.
 نتیجه گیری

 ه نتایج و پیشنهادات ذیل خالصه می گردد: نکات مهم و اساسی موضوعات مقاله ب
 مؤسس و بنیان گذارتیوری انشقاق قاره ها حرکت افقی قاره الفرید وگرن دانشمند -9

و  دا   توسط دانشمندان جیولوجی کشورهای جهان مورد تأئید قرار گرفتـآملانی بوده که بع
 گسرتش یافت.

یولوجیکی، چگونگی مطالعه، تحقیق و بررسی انشقاق قاره ها اکرث مسایل ج -2
ها و  انکشاف و گسرتش قاره ها، تشکیل کوه ها ،گسرتش اقیانوسها، نوعیت اقیانوس

 چگونگی گسرتش منابع طبیعی را مورد بحث قرار میدهد.
 با گسرتش قرش اقیانوس (continental drift)تلفیق نظریه حرکت افقی قاره ها  -0

 ها اساس تیوری پلیت تکتونیک را تشکیل میدهد .
 لیت های لیتوسفیری متشکل از قاره های است که تا حال چگونگی میکانیزمپ -4

 حرکت آنها روشن و دقیق نیست 
قارۀ فرعی لورازی به اثر انشقاق فرورفتگی طویل ریفتی شامل قارۀ اساسی  -1

 پنگیا بوجود آمده است. 
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تیوری پلیت تکتونیک در علم جیولوجی انقالبی را بر پا کرده و در رابطه به  -6
ه نرش برسد و اکرث پدیده های ــاله بــر هفته درجهان یک مقــت و تأئید آن شاید هصح

ن تیوری نسبت ــع در سطح زمین را با ایــادن و گسرتش منابــجیولوجیکی، تشکیل مع
  دهند. می

 بعد از انشقاق فرورفتگی های انرتکتیکا، آسرتالیا و هند قارۀ اساسی گندوانا قاره -7
 پنگیا تشکیل شده است .  جنوبی قارۀ بزرگ

 پیشنهاد 
جیولوجست ها باید در بررسی و تحقیق پدیده های جیولوجیکی نحوۀ تشکیل  -9

وکشف معادن، از تیوری پلیت تکتونیک و تطبیق آن در رشایط کشور خود استفادۀ 
اعظمی منایند، زیرا قبل از پخش و تطبیق نظریۀ پلیت تکتونیک، چنین تصور میشد 

و  که پلیت تکتونیک تصویر روش، بزرگرت حالی ع طبیعی تصادفی است، درـبع مناـکه توزی
جامع تر از پدیده های چگونگی تشکیل احجار و منابع آن را ارایه می کند؛ به طورمثال 

ر در زون های سبدکشن و حاشیۀ پلیت ها ـــزرگ جهان بسیاری از معادن دیگـذخایر ب
 دیگر تبخیری ها در حوزۀ مشیگان قسمت تشکیل میشود. همچنان، ذخایر بزرگ منک و

 غربی نیویارک در یک اقلیم خشک و گرمرت تشکیل شده است. 
 خذآ م
ی ـاکادم .ه در افغانستانـزلـوعات زلـوقهـ . ش (،  9087. ) امینی، حیات هللا -9
 ،273صفحات:  .علوم

د مر، ـترجمه فری .ع زمینــمناب (،ش  . هـ 9088، ) جمیز آر گریک و دیگران -2
 .572صفحات:  .رشات دانشگاهی تهرانن

ترجمه،  .کاره های متحر ـاره های ثابت و قـق(، ش  هـ .9064. ) جی. توزوویلسن -0
 .547صفحات: چاپ پوهنتون کابل.  فروزان، عبدالصبور،

گاه ـــدانش ی ساختاری،ـــین شناســزم (، ش .ـ هـ 9078. ) انـــحسین، معامری -4
 ،495صفحات:  تهران.
 هـ . 1386. ) رانگجمشید و دی ،حسن زاده ،ترجمه .و فردریک واینفیلیپ کری  -1
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 .866 :صفحات .اه تهرانگدانش .جهانیزمین ساخت  (. ش
6- Frank press and others. (2004), y. Understand Earth 4ed 

U.S.A. pages: 567. 
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 يانور  څېړنوال عبداملتین
 

و په کمیت او کیفیت باندې د کرنیزو مېکانیزه د حاصالت
 عملیاتو د په وخت نه تر رسه کولو اغېزې

      

 لنډیز 
رسه کولو اغېزې د  رـه تـه وخت نـه دې مقاله کې د کرنیزو مېکانیزه عملیاتو د پـپ

ه ـهغ ،وي دي. همدارنګهـدې څېړل شـه کمیت او کیفیت بانـکرنیزو بوټو د حاصالتو پ
 ه والیت کې په دې اړوند ترـد پېرم پ د امریکا په ځینو ایالتونو او د روسیېڅېړنې چې 

دا په الس راغې چې له اقلیمي ه نتیجه کې ــپ .ه شوي، تحلیل او ارزیا ي شوي ديرس 
ل ـه تررسه کولو او همدارنګه د لنده بـه وخت نـو ځای د کرنیزو عملیاتو پـطو رسه ییرشا

 ود. مخکې اوـدې اغېز درلـه کمیت او کیفیت بانـاصالتو پهم د ح (Desiccation)کمولو 
ورو مېکانیزه عملیاتو د ـې، د حاصالتو ټولولو او نـه د کرنـوروسته له مناسب وخت څخ

 ته رسولو په ته رسولو په صورت کې د حاصالتو کمیت او کیفیت ټیټوالی او د په وخت رس رس
وندلی دی. د کرنیزو عملیاتو د په وخت پاېله کې د حاصالتو کمیت او کیفیت لوړوالی م

ه ـه الس راغيل دي. د بېلګې پـه پـو څخـه تر رسه کولو د لګښتونو ارقام له کرنیزو څېړنـن
کې  لیده تو ـورې د حاصل پـسلنې پ 6 څخه تر 4هره اونۍ د غنمو ناوخته کرل له  ،توګه

و ښودلې ـت کې څېړنلاـه ایـوا پــو د ایــده ایالتونـمتح د امریکا د د لږوايل سبب کېږي.

 



 

31 
 

 کله چې جوارو نوې تېغه وهلې سپین په مرحله کې ) چې د ماشین په واسطه د جوارو د ده
ه حاصالتو کې په هکتار ـپاڼیزې مرحلې ته پ 1 - 3( د هرزه بوټو خېشاوه کولو نسبت  وي
کال  ز. 2013کیلوګرامه زیاتوالی راوستی دی. همدارنګه کومې څېړنې چې په  300کې 

و ــې ده، د غنمو د حاصالتـوي دي، ښودلـره شـې ترسـه والیت کـکې د روسیې د پېرم پ
ه رسېدلی او بیا حاصالت ټول شوي دي، له ــت % 30ټولول کله چې د کروندې لنده بل 

ورځو د  12ه الس راغيل دي، خو کله چې وروسته له ــټنه حاصالت پ 5.12هکتار څخه 
ټنه د غنمو حاصالت په  3.88ټول شوي دي، له هکتار څخه  کمباین په وسیله حاصالت

 الس راغيل دي.
 مقدمه

 د کرنیزو محصوالتو د حاصالتو اندازه د تخم په کیفیت پورې اړه لري، تخم د بیالوژیکي
و د لوړ ـله جاتـ. د غیښتناکو اقتصادي خواصو لېږدونکی دو د ارز ـه توګه د بوټـل پـعام

د هغوی په وخت کرنه او په وخت د حاصالتو ټولونه ځانګړی  حاصل په السته راوړلو کې
ه د حاصالتو د ـه ټاکي، هغـطریق ل چې د حاصالتو وخت اوـه مهم عامـاهمیت لري. هغ

و مینه یا مخکې له ـه پخېږي، د حاصالتــنواخت ډول ن ه یوـپخېدو درجه ده. ټول وږي پ
ا ناوخته ــث کېږي. د حاصالتو پسینه یه رسېدلو حاصالتو باعـــه د پوچو او نـوخته ټولون

تو ته راوړي او وررسه د حاصال  ه او د دانو توئېدل منځـټولونه د حاصالتو مېخانیکي صدم
و کې د حاصالتو تلفات او اقتصادي ـه دواړو حاالتـچې پ د دانو مقدار او کیفیت ټیټېږي

ه ـې رسه کېدای يش، په وخت ټولونـمېکانیزه کرنې او د حاصالتو په راځي. ـزیان منځ ت
ول ـه څاصالت را ټـډېر لږ وخت کې ډېره ساحه وکرل يش او له ډېرې لویې ساحې څخ

وه ورځ کې لږ تر لږه ـه یـچې پ د غنمو ټولولو کمباین کوالی يش ،يش. د بېلګې په توګه
م شیندونکي ماشینونه ـرمختليل تخـراټول کړي او پ جریبه ځمکې څخه حاصالت 50له 

 جریبو پورې ځمکه وکري او د محصوالتو د په وخت 10ر ــچې په ساعت کې ت کوالی يش
 نه کرلو او په وخت نه ټولولو مشکل حل کړي.

 اهمیتڅېړنې د 
 د تلفاتو د مخنیوي یاو صنعتي ارزښت لري، نو د هغو چې کرنیز محصوالت غدایي  دا

 ... یت او کیفیت باندېد حاصالتو په کم
 



 

32 
 

 لرونکې دي.  د ځانګړي اهمیت په باره څېړين
 مربمیتد څېړنې 
ېالبېلو څېړنیزو الرو د غلو او نورو کرنیزو محصوالتو له حیثه په ځان بسیاینه د له ب

 هېواد له پاره مهمه موضوع ده، له دې الرې د حاصالتو د تلفاتو مخنیوی له ځانکړي مربمیت
 څخه برخورداره ده.  

 موخه د څېړنې 
یزو محصوالتو د د څېړنې موخه د کرنیزو محصوالتو د تلفاتو د مخنیوي په منظور د کرن

 نورو مېکانیزه عملیاتو د مناسب وخت ټاکل دي. کرنې، د حاصالتو د ټولونې او
 د څېړنې پوښتنه

 په څه ډول کوالی شو چې د کرنیزو مېکانیزه عملیاتو مناسب وختونه مالوم کړو؟
 میتودد څېړنې 

 څخه ګټه اخستل شوې ده.  روشه دې څېړنه کې له تحلیيل پ
وخت نه تررسه کول، چې اقتصادي ارزښت لري، دلته تر څېړنې  د کرنیزو عملیاتو په

ته  مخېالندې نیول کېږي. د کرنیزو عملیاتو د په وخت نه تررسه کولو لګښتونه هغه وخت 
ونه اوسو. دا  ه تررسه کولو قادرـه ټاکيل وخت کې د یو ځانګړي فعالیت پـــچې پ راځي

ه کمي او کیفي لږ ـبلکې د محصول پ لګښتونه مستقیام  له جیب څخه نه ورکول کېږي،
ه وخت نه ټولولو له امله ظاهرېږي. البته هغه ـه توګه د حاصالتو د پـوايل کې د بېلګې پ

ه غاړه ـد د ماشین پـه پایله کې منځ ته راځي، بایـځنډ چې د اقلیمي رشایطو د خرا ي پ
ل شوي وي، وانه اچول يش، خو که د ماشین د کم ظرفیتي په سبب دا ډول ځنډ حاص

هغه وخت باید د ماشین په لګښت کې حساب يش. د کرنیزو عملیاتو د په وخت نه تررسه 
 ه صورت راوړل يش او د ماشیني عملیاتوـم پــد د رقــچې بای م دیــکولو لګښت دومره مه

  (. 92 ص.:  2 ) حساب رايشلګښتونو کې په 
و ارقام له کرنیزو څېړنو څخه د کرنیزو عملیاتو د په وخت نه تر رسه کولو د لګښتون

 سلنې 6 څخه تر 4هره اونۍ د غنمو ناوخته کرل له  ،په الس راغيل دي. د بېلګې په توګه
له  پورې د حاصل په تولید  کې د لږوايل سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د مې

 طبیعت
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 63په هکتار  حاصالتو کې جوارو د ناوخته کرلو له امله په څخه وروسته هره ورځ د 15
ه ــچې د ماشین پوا په ایالت کې ازمایښت ښودلې ده، ــکیلوګرامه کموالی راځي. د ای

 ( کله چې جوارو نوې تېغه وهلې وي واسطه د هرزه بوټو خېشاوه کول د سپین په مرحله )
ګرامه کیلو  300ه هکتار کې ــــې ته په حاصالتو کې پــپاڼیزې مرحل (1 - 3)کې نسبت 
ه منځنۍ غر ي برخه کې د ــراغلی دی. که چېرې د امریکا د متحده ایالتونو پ زیاتوالی

ته له  % 26ې ــل د کچــکمباین په وسیله د حاصالتو د راټولولو په وخت کې، د لنده ب
لږ  Kg 125ه حاصالتو کې په هکتار کې ــپ ،ونۍ ځنډ رايشرسېدو څخه وروسته یوه ا

تحده ایالتونو د اوهایو په ایالت کې تجربو ښودلې ده د امریکا د موالی رامنځ ته کېږي. 
ه هر پنځه ورځو ځنډ ـل کې د لو کولو پـلنده ب % 30چې د غنمو تر پخېدو وروسته په 

ېږي او د تر ازمایښت الندې بېلګو په وزن کې یدانې تو 67( دانو کې 1000رسه په هرو )
 د په اندازه کموايل راځي. % 16ه هرو څلورو ورځو ځنډ رسه د ــهم تر پخېدو وروسته پ

امریکا د متحده ایاالتو د میني سوتا په ایالت کې د شوتلې د محصول تر پخېدو وروسته 
ته کوي.  ټيټوالی را منځ (% 1)ه کیفیت کې ــد حاصالتو هره ورځ ناوخته ټولونه یې پ

التي ــن د ایته لوړېږي. د مشیګا % 3ې ــو دا ټيټوالی د ورځـورځ 10 وــوروسته له لومړی
پوهنتون د غذایي صنعت متخصصین وايي چې د شوتلې ټولول د جون له لومړۍ نېټې 

 کموالی رامنځ ته کوي. % 2.5ارزښت کې  يورځ ځنډ د هغوی په غدای هڅخه وروسته هر 
ه الس راوړه چې د پنبې د حاصالتو هر ـدا پ T.E.Corelyد اوبرن د پوهنتون څخه 

  دې منجر کېږيـکموايل بان % 5 هـــه حاصالتو کې پــد پنبې پاوونۍ وروسته راټولونه  4
 (. 31 - 26صص  :  1)

کرنیزې اکادمۍ کې په یو  کومې څېړنې چې د روسیې د پېرم د والیت په دولتي
طو کې د دوو کلونو په بهیر کې د حاصالتو د ټولولو د وختونو او د لنده بل د ېشان رشا
د اغېزو د مالومولو په موخه تررسه شوي دي، پایلې  د عميل کولو Desiccationکمولو 

 ترځ کې راوړل کېږي.  په یې د یو جدول
 
 

 ... د حاصالتو په کمیت او کیفیت باندې
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 جدول: د ژمنیو غنمو پر حاصل باندې، د حاصالتو د ټولولو د وخت او دیسیکېشن لومړۍ
  اغېز ) ټن پر هکتار(

 Aساحه 
   د غنمو د   % 30هغه ورځې چې

رسېدو وروسته په کې لنده بل تر 
 ت راټولېږيحاصال 

 کال
د دوو کلونو 

 2013 2012 اوسط

پرته د دیسیکېشن له 
 عملې کېدو څخه

3 2.24 5.12 3.68 
6 2.79 4.86 3.82 
9 2.97 4.54 3.75 

12 1.64 3.88 3.76 
 3.50 4.60 2.41 کې Aمنځنی په 

د دیسیکېشن له عملې 
 کېدو رسه

3 2.67 4.56 3.61 
6 2.65 4.94 3.81 
9 2.55 4.95 3.85 

12 1.87 4.56 3.22 
 3.60 4.76 2.44 کې Aپه  ۍمنځن

 

د څېړنو په پایله کې دا جوته شوه چې د کرنیزو محصوالتو د حاصل کچه د دانو د 
و ډېر حاصل په ـده جوي رشاېطو پورې اړه لري. تر ټولــره حــه وخت کې تر ډېــډکېدو پ

او  ې چې جوي رشاېط ښه و، په الس راغيل دي.( ز. کال ک2013( ټنه په )5.12هکتار کې )
د په هکتار کې ــه کې د دې کال د حاصالتو منځنی حــه دې تجربــپه مجموعي ډول پ

 (.   جدول 2( ټنو ته رسېدلی دی ) 4.68)
اندې د حاصالتو د ټولولو وخت او دیسیکېشن د حاصالتو په کچې او کیفیت ب

ي حاکمه وه، د ــــ( ز. کال کې چې نسبتا  وچکال2012) هــې. پــبېالبېلې اغېزې درلودل
( 9,6رسېدو څخه ) (% 30)حاصالتو د ټولولو هغو وریانتونو چې د کروندې د لنده بل له 

ورځې وروسته پرې باندې د دیسیکېشن عملیه نه وه تر رسه شوې، حاصالتو یې ثابت 
بیا د حاصالتو د ټولولو  ( پورې،0.73ر )ـ( څخه ت0.54زیاتوالی درلود، په هکتار کې له )

 ( پورې د حاصالتو ټیټېدل رامنځ ته شول.1.33په وروستي تاریخ کې په هکتار کې تر )
تر  (% 30)د رسته رسولو په صورت کې د لنده بل  په کرونده کې د دیسیکېشن د عملیې

 طبیعت
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ې ه له کچـوړ توپیر د هغ  ( ورځې وروسته د حاصالتو په اندازه کې د کتنې9,6,3رسېدو )
ه دې ــه راغلی دی. پــ( ټنه منځ ت0.68-0.80) کې ه د حاصالتو په وروستۍ ټولولورس 
ل کېدله. کېدای ـو انرتوال کې ساتــه یــپه لومړیو تاریخونو کې د حاصالتو اندازه پ ډول

طو کې د ـز. کال په څېر وچو رشاې (2012)ې د دیسیکېشن عميل کول د ــيش چ
ب نه وي، ځکه چي د هغو حاصالتو په کچه کې چې پرې اضايف لګښتونو له کبله مناس

   باندې دیسیکېشن عميل شوی او نه دی عميل شوی د پام وړ توپیر وجود نه لري.
ه د جوي ــ( ز. کال ت2012الت نسبت )ـ( ز. کال کې د ژمنیو غنمو حاص2013ه )ــپ

یسیکېشن نه مناسبو رشاېطو له کبله دوه برابره ډېر شوي دي. په هغو ځمکو کې چې د
دی عميل شوی، وروسته له درې ورځو حاصالتو ټولولو د حاصالتو کچه په هکتار کې 

( ټنه 0,26( ورځو د حاصالتو په کچه کې په هکتار کې )6( ټنو ته رسېدلې، وروسته له )5.12)
( ورځو تر منځ په هکتار 12( او )9کموالی راغلی دی. د لومړۍ ورځې حاصالتو ټولولو او د )

( ټنه ثابت ټیټوالی ثبت شویدی. په هغو وریانتونو کې چې یسیکېشن 1.24( او )0.58کې )
د حاصالتو د کمېدو متایل نسبت هغو فصلونو ته چې  عميل شوی دی وروسته له درې ورځو
ټنو پورې لیدل شوی دی.  (0.56په هکتار کې تر ) ،په کې دیسیکېشن نه دی عميل شوی

( ټنو پورې مشاهده 0.39ابت کموالی په هکتار کې تر )وی ثـــ( ورځو د هغ9وروسته له )
ل تر رسېدو وروسته د ـــ( ته د فصلونو د لنده ب% 30ل يش چې )ــد وویـــدی. بایشوی 

 ( ورځو پورې حاصالت په یوه سطحه کې سايت.12دیسیکېشن عميل کول تر )
( ته %30ده بل )ر حاصل، کله چې لنــر ټولو ډېــه دوو کلونو کې تــه منځني ډول پــپ

( ورځې وروسته حاصالت را ټول شوي دي، په الس راغلی دی. 9(، )3رسېدلی له هغه څخه )
 ( ورځو په هغه وریانت کې چې دیسیکېشن نه دی عميل شوی په حاصالتو12وروسته له )

  (.5) دیکې تر ټولو شدید کمبود را غلی 
 
 
 
 

 ... د حاصالتو په کمیت او کیفیت باندې
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و غنمو د حاصالتو د تشکیلېدو ( ز. کالونو کې د ژمنی2012-2013جدول: په ) دوهم
  (Structureمنځنی جوړښت )

د غنمو د ساملو وږو شمېر  کال
 )په مرت مربع کې(

دانو وزن                           1000د 
 )ګرام(

په وږي کې د دانو 
 شمېر )دانې(

د وږي مولدیت 
 ))ګرام

2012 273 30.9 28.3 1.01 
2013 617 37.2 32.6 1.06 
او  ( دانو کتلې په تشکیلېدو باندې د حاصالتو د ټولولو د وخت1000: د )م جدولدرېی

 دیسیکېشن اغېز )ګرام(

ورځې وروسته له هغه چې  د حاصالتو د ټولو دیسیکېشن
 (B( ته ورسېد )%30لنده بل ) د فصل

د دوو کلونو  کال
 2013 2012 منځنی حد

نه دی تررسه 
 شوی

3 29.0 40.6 34.8 
6 35.8 37.2 36.5 
9 37.5 35.7 36.6 

12 21.5 35.5 28.5 
 34.1 37.3 31.0 کېA منځنی په 

تررسه شوی 
 دی

3 27.7 36.4 32.1 
6 28.1 38.3 33.2 
9 28.0 38.2 33.1 

12 24.0 37.3 30.7 
 32.3 37.6 27.0 کېA منځنی په 

 
 

   ړښت تائیدويد څېړنو په کلونو کې د ژمنیو غنمو د حاصالتو اندازه د هغوی جو 
و ــدان 1000ه، د ـــځل 2.3ز. کال کې د غنمو د وږو شمېر  (2013)ه ــم جدول (. پی) درې
په هکتار کې منځنی  کال ته ډېره وه، چې د دې په برکت( ز. 2012ځله نسبت ) 1.2کتله 
 (. 5ټنه په الس راغلی و ) 4.68حاصل 

م عنرص ـــد ساختامن د مهو ــد حاصالتو د ټولولو وخت او دیسیکېشن د حاصالت
 میدرې ) ( دانو کتلې باندې بېالبېلې اغېزې ښوديل دي1000ه خصوصیاتو او )ـ( پ تخم )

( ز. کال ته 2012( ګرامه نسبت )6.3-10.6( ز. کال کې دا کتله )2013(، چې په ) جدول

 طبیعت
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ورځو  9ل څخه وروسته د دانو پخېدل تر ـــلنده ب  % 30 ز. کال کې له 2012ډېره وه. په 
و په مطمنئ ډول په هکتار کې ــورځ 6 - 9دانو کتله وروسته له  1000پورې غرېديل و، د 

 14.3-16.0ورې د ـه اندازه زیاته شوه، چې بیا تر وروستي تاریخه پـ( ګرامو پ6.8-8.5) تر
ګرامو په اندازه لږوالی په هغو وریانتونو کې چې د دیسیکېشن پرې نه ده عميل شوې 

ورځو  3 – 9په هغو کروندو کې چې دیسیکېشن عميل شوی دی، وروسته له دی.  راغلی
وی د کمېدو خوا ــ( دانو کتله کې تغییر رانغی، خو د هغ1000د حاصالتو ټولونه کې په )

و.  ( ګرامو په اندازه3.8-3.9ته متایل مشاهده شوی دی. دا متایل په وروستي تاریخ کې د )
( 7.7-9.5کتنې وړ ټیټوالی ) دې منفي اغېز وکړ، دـه بانه کتلـ( دانو پ1000د ) دیسیکېشن

 ( ورځو حاصالتو9,6ګرامو په اندازه د دیسیکېشن د عملیې د نه انجام د وریانت په پرتله د )
یادونې وړ ته شو، رسه له دې یې د دانو د پخېدو بهیر ودراوه. د  ټولولو په پایله کې رامنځ

 ې د دیسیکېشن ګټې اخستنې ته اړتیا نه وه. ز. کال په رشاېطو ک( 2012) ده چې د 
 مخکې تکمیله شوه، ځکه نو د حاصالتو ز. کال کې د تخم د پخېدو پروسه (2013)ه ـپ

ه انجام په وریانتونو کې په همېشني ډول د ــټولولو تر وروستي تاریخه د دیسیکېشن د ن
ته شوي دي. له  رامنځ ه اندازه کمېدلــ( ګرامو پ3.4-5.1ه کتله کې د )ــ( دانو پ1000)

( دانو کتله ډېره وه او نسبت د حاصالتو ټولولو 1000دیسیکېشن رسه وریانتونو کې د )
د  د حاصالتو ه تائیدوي چې دیسیکېشن کوالی يشـلیه پاـت ته یې تغییر ونه کړ. دا هغوخ

 ټولولو مناسب وختونه زیات کړي. 
ې د حاصالتو ټولول د ـه وخت یــل، پ ه وخت کرــد نباتاتو د بېالبېلو ډولونو لپاره پ

و د پر ـه ایالت کې د سویابین د محصوالتــد ایلینوي پ .ر ديـتلفاتو په مخنیوي کې موث
وخت کمبایني ټولونې په ارزیا ي کې معلوم شول چې د هاروسوی د ډولونو په حاصالتو 

ته کېږي.  نځکموالی رام % 0.0125 ه ارزښت کېـد هرې ورځې ځنډ لپاره د ټول محصول پ
ښودل  K ه رسولو رضیب په نامه یادوي، پهـعدد د ټول ارزش څخه د په وخت کار رسته ندا 

1کېږي او واحد یې 

 دی.  ورځ
د ډېرو ماشیني عملیاتو لپاره د په وخت نه تررسه کولو د رضیب د ټاکلو لپاره بشپړ 

 ( د دې رضایبو لست ښيي.  جدول 5 ) ارقام وجود لري.

 ... د حاصالتو په کمیت او کیفیت باندې
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 ول: د بې وخته عملیاتو د تلفاتو رضیبونهم جدڅلور 
 K عملیات
 0.002 – 0.0001 خاوره کار
 0.006 – 0.002 کرنه

 0.010 خېشاوه )للون(، درمل شیندنه
 د حاصالتو ټولونه

 0.003 جوار
 0.002 پنبه

 0.001 شنه واښه
 0.01 شوتله
 0.004 غلې

 0.005 سویابین
 

ر بنا محاسبه شوي ـدې سطحې پــتر کښت الن رضیبونه د Kجدول کې د  (5)ه ــپ
ه ـد بېلګې پ ه ورسېږي )ـوه سطحه باندې رس تـه یـدي، ځکه نو که کوم عمل څو ځيل پ

 او نورو باندې 2,3دا رضیب باید په  ،( توګه دوه ځله للون، درې ځله د شوتلې رېبنه او نور
 (. 223 - 221 .صص : 2 ووېشل يش )

کېدای يش  ،ځل تررسه کېږي وړو عملیاتو لپاره چې په یو و اوـدا رضیب د لوی Kد 
ه کار یوړل يش، خو د اکرثو لویو کروندو لپاره باید تغییر کړل يش. د بېلګې ـمستقیام  پ

د په ـر کرنیز مېکانیزه عملیات بایـدې هـهکتاریزې کرون 1000وې ـد جوارو د ی ،ه توګهـپ
ه یوه ورځ خېشاوه او ټول ـزه بوټي باید پې ټول هر ــیان ؛ره يشـیوه یوه ورځ کې تر س
عميل او نامعقول ر یيش. ښکاره ده چې دا کار غ وه ورځ کې راټولـحاصالت باید په ی

ات يش او دا کار ډېر ماشیني ـر زیـد ډېـدی، ځکه چې د ماشینونو شمېر یا ظرفیت بای
جوار په درې  د درې ډولهــته کوي. د دې کار عميل الره دا ده چې بای لګښتونه رامنځ

ه مقابل کې ـپه دې ډول د په وخت فعالیتونو انجامولو پ ،ختونو کې وکرل يشو بېالبېلو 
1حساسیت 

3
 برخو وېشل 3ر کښت الندې سطحه پر ـت ،ه بل عبارتـه راټيټېږي. پــبرخې ت 

و ښه مهال ـو د یـو هم د کرنیزو عملیاتـه یـکېږي. د ماشین د مدیریت له ښو مواردو څخ
 ؛ت رسه ټاکيل فعالیتونه تررسه کړيجوړول دي. په دې ډول چې ماشین له لږ ظرفی وېش

 طبیعت
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واخستل يش،  ګټه هــيش چې له یو ماشین څخه درې ځل یانې په دې کار رسه کېدای
 (.78 - 80  .صص : 3 ) د ماشینونو تعداد کم او ظرفیت یې لوړ يش

فعالیت لپاره د ټولو عملیاتو د په وخت عملیاتو تر رسه کولو لګښتونه د یو ځانګړي  
ړاو لري. دا پالنیزه کول ـه پالنیزه کولو رسه تـه رسولو د وخت او د وخت د طول لـد رس ت

 په درې ډوله دی: 
د د ـه دې حالت کې بایـلومړي چې د فاسدېدونکو محصوالتو لپاره مناسب دي. پ

رڅو د ـره يش، تـتر س رهـه چټکتیا ســـپخېدو رسه سم محصوالت راټول او ټول عملیات پ
ې له ـفاسدېدو څخه راوالړېدونکي زیانونه کم يش. دا ډول پالنګذاري کېدای يش چې ب

 ځنډه مهال وېش په نامه ونومول يش. 
 ه مطابق دـچې د هغ داسې پروګرام دی ،د حاصل له ټولو دمخه مهال وېش ،دوهم

ې ډول چې د محصول ه دـحاصالتو ټولونه د هغوی له پخېدو څخه دمخه پیل کېږي، پ
 ه رسېږي. ــه پای تـره سم ټولونـله پخېدو س
 عملیات د حاصل له رسېدو څخه ه دی چې د ټولولوـهغ ،متعادله مهال وېش ،میدرې

  ه برابرو زمانی فاصلو کې په متعادل ډول رسته ورسېږيـه وروسته پـه او د رسېدو څخـمخد
 (. 115. ص : 4 )

 لېیپا
لو ته رسېږو چې په ټولیز ډول د کرنیزو مېکانیزه عملیاتو یدې پاڅخه  پورتنیو څېړنو له

و د ـو د تلفاتـپه مناسب وخت تررسه کول او د هغوی ښه مدیریت او پالنیزه کول د حاصالت
مخنیوي او د هغوی د ډېرېدو باعث کېږي، که چېرې کرنیز عملیات په درست او دقیق ډول 

؛ و د په وخت تررسه کېدو امکانات مهیا کېږيمدیریت يش، په هغه صورت کې د دې عملیات
 له لږو ماشینونو څخه ډېره ګټه اخستل کېږي او د ماشینونو کاري ظرفیت لوړېږي.یانې 

 هغه څېړنې چې د امریکا د متحده ایالتونو په بېالبېلو پوهنتونونو او د روسیې د پېرم د
ې د کرنیزو عملیاتو والیت په کرنیزې اکادمۍ کې تررسه شوي دي، څرګنده شوې ده چ

ررسه کولو د حاصالتو په ــه وخت تــ( پ ور کرنیز عملیاتــو ټولونه او نــکرنه، د حاصالت )
را ــه وخته اجـې لـی راوستی دی او د کرنیزو ناوخته او مخکـکمیت او کیفیت کې لوړوال

 ... د حاصالتو په کمیت او کیفیت باندې
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 ي.کولو رسه د حاصالتو تلفات ډېر او په کمیت او کیفیت کې یې ټیټوالی راغلی د
 وړاندیزونه

 

وړاندیز کېږي چې په هغو والیتونو کې چې ډېرې کرنیزې ځمکې لري، د مېکانیزه  - 1
 ې وکرل يشـو داسې ورایټي ګانـد کرنیزو محصوالت ،ه منظورـریت پـه مدیـو د ښـفعالیتوت
 ه څو برخوـدې پـې کرونـیان ؛ره ولريـې توپیر سـه يـو وختونـو ټولولـې او حاصالتـد کرن چې
 وېشل يش او په هره برخه کې يې د څو ورځو په توپیر رسه کرنیز عملیات اجرا يش.و 

و کې د ـو برخـه بېالبېلــــاره د هېواد پـو د دقیقې پالنګذاري له پـد کرنیزو عملیات - 2
رسه کولو دقیق  رسه او د کرنیزو عملیاتو د تر طو مطابق هر اړخیزې څېړنې تریوالیتونو د رشا

 لوم يش.وختونه ما
 مآخذ
 خ. 9083 .یمـي مهندس نعــي، لوینـــکیاناملايس، دکرت مرتضی، مهندس شهرام  -9
. موسسه انتشارات معصومه )س( . چاپ دوم، قم، ایران،یکانیزاسیون کشاورز یم یمبان

 . 240 صفحات:
. ترجمه دکرت یریت تراکتور و ماشین های کشاورز ـل آر.، مدیــهانت، پروفسور دان - 2
. اه تهرانگران، موسسه انتشارات دانشــتهران، ای خ. چاپ سوم، 9083 .الر یبهروز منصور 
                                                   .450 صفحات:

3. Гриценко В.В., Калошина З.М. Семеноведение 

полевых культур. 3-е изд., доп. М.: Колос, 1984. 272 с 

4. Захарченко И.В., Духонин В.Г., Муромцева И.П. 

Промышленная технология производства семян на 

Западном Урале. Пермь: Кн. изд-во, 1985. 205 с. 

5- И.В.Батуева, Аспирантка, С.Л.Елисеев Д.С.Х.Н. и 

другие, https : // cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sroka-uborki-

i-desikatsii-na-urozhaynost-i-posleuborochnoe-dozrevanie-

semyan-ozimoy-pshenitsy-v-srednem-preduralie. 
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 محقق عبدالغفار همدردمعاون رس  
  

 ادهـــبه جهت آمــعمق مناسب قل
 بسرت بذری غله جات ساخنت

 
 خالصه 

 

به و واری و شالی ( زمین قلج ی، گندم بهاری،ــبرای کشت غله جات ) گندم خزان
  .کاری گردد تا آب در متام قسمت های زمین به آسانی رسیده بتواندهموار 

روز قبل از کشت گندم، زمین آبیاری شده و زمانی  91 - 7برای بسرت مناسب تخم 
زمین  ا  دـبع میشود. را سبب سخت شدن خاکـاشد، زیگردد که زیادتر وتر نب قلبه می
بسرت خوب غله جات  ۀرای تهیـقلبه و ماله ب 0 - 2تا کلوخ خوب میده شود.  دیدهماله گر 

 کافی است.
  

دو الی سه  ،ذرـد قبل از بـذر غله جات در نظر گرفته شده، بایـکی برای ب ۀـساح
گردد تا از یک طرف نرم و از جانب دیگر گیاهان هرزه به فیصدی بلند  قلبه عمیق مرتبه
ا زمین سخت ـو ی ودهـبرزه ـیاهان هگ دارایذری ـــب ۀـساح ی کهـرود. در صورتـبین ب از

عمیق که عمق آن با در نظر داشت نبات قبلی و  ۀد از وتر مناسب، قلبـیده باشد، بعگرد
 سانتی مرت در نظر گرفته شود.  02الی  94حالت زمین از 
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 و فعالیت میکروبیولوژی را رسعت بخشیده ،و تشکیل شدن مواد غذاییتجزیه  ۀطریق
ریان ــزیکی خاک، جــذایی حرارت مناسب خاک تغییر حالت فــم غـرژی هدر نهایت قلب

دار حاصالت غله ـبلند بردن مق نتیجه سبب یمیاوی را رسعت بخشیده و درالت کــتعام
 گردد.  میزمین جات در فی واحد 

 مقدمه
که در  ندرای قلبه کردن زمین کار گرفته اانسانها برای بار نخست از شاخ درختان ب

 ۀمرحلمتعاقبا  به شکل تدریجی در هر  ،وجود آمدهبه سوی پیرشفت زراعت بتیجه قدم ن
دهد  تاریخی در اصالح بیشرت قلبه گام های مثبت برداشته است. بررسی تاریخ نشان می

که امکان پیرشفت زراعت بدون تخنیک ممکن است، ولی زنده ماندن زرع مناسب بدون 
 ،ه جات و آماده ساخنت بسرت مناسب برای تخمقلبه ناممکن می باشد. برای تولید متام غل

وابسته های نباتات را میده و در خاک زمین  یالزم است بقایا ،زمین را شکافته هقلب ۀعملی
 .مدفون کرد. توسط قلبه عمیق گیاهان هزره به صورت مؤفقانه نابود می گردد

الی حالت وا و حرارت باـــــثیرات آب و هأ اشخاص غیرفنی که به طبیعت خاک و ت
بسیار  ۀرود که قلبه را یک ال فزیکی خاک معلومات کامل نداشته باشد، امکان آن می

گیرند، ولی آنهایی که به خاک  دهــات آنرا باالی زمین نادید و طرز عملینساده فکر کن
حاصالت بیشرت  ۀن و کاملرتین وسیلـه هم مهمرتیآشنایی کامل دارند، می دانند که قلب

ه ـان ساخته و بـزراعتی است. آبیاری قبل از قلبه، چپه کردن خاک را آس دـزمین واح از
تخم  نزمین سبب جوانه زد ۀدت می مناید و همچنان قلبـمساعمیده شدن کلوخ خاک 

 د. ننابود و یا عمیقا  زیر خاک می شو  گردد که بعد توسط قلبه هزره می انهای گیاه
اری ذخیروی و استعامل نورم  بیشرت قابل یاد آوری است که عمق قلبه بعد از آبی

ذر نباتات و نرم ـعمیق قبل از ب ۀشود. قلب نظر گرفته می دــکودهای مرنالی و عضوی م
 رد. دباالی منوی ابتدایی نباتات تأثیر منفی بجا میگذ ،کردن افراطی خاک
 اهمیت تحقیق 

 ،در زراعتبرد آن له جات و کار ـساخنت بسرت مناسب غ ذر و آمادهـب ،عمق ۀمطالع
 سبب ازدیاد حاصالت گردیده و از اهمیت بسیار زیاد برخوردارد می باشد. 
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     مربمیت تحقیق

 اده ساخنتـآم ات از نظر فعالیت کیمیاوی،ـذر برخی از غله جـعمق مختلف ب ۀمطالع
رزه و ـردن گیاهان هــاز بین ب زیکی خاک،ــفعالیت ف بسرت مناسب آبیاری قبل از قلبه،

 از مربمیت خاص برخوردار می باشد.  ،لیت مایکروبیولوژیفعا
 هدف تحقیق 

 

قلبه و آماده ساخنت بسرت مناسب برای بذر برخی غله جات  ۀدــیکی از اهداف عم
 با در نظر داشت بذر نبات قبلی در نظر گرفته شده است. 

 سوال تحقیق 
 

 ؟ت تأثیر دارد یا خیراصالت غله جاآیا عمق قلبه و تیار کردن بسرت مناسب باالی ح
  تحقیق روش 

 

 گردیده است. تحلیلی تحریر  ـمقایسوی  روشبه تحقیقی  -علمی  ۀمقال
 عمق قلبه و آماده ساخنت بسرت مناسب گندم خزانی

گندم خزانی جهت نابود ساخنت گیاهان هرزه به عمق  قلبه کردن خاک برای بذر
زارع زراعتی ارتباط ـلبه در مقعمق  شود. ته میــر گرفـی مرت در نظـسانت 93 - 8یا  8 - 6

در نظر  ،رزه، آفات زراعتی و آبیاریـه گیاهان هــوث بودن بـمل مستقیم به نباتات قبلی،
 03 - 28ه عمق ـد از درو دوم بــه بعـرشق ۀــه تذکر است که مزرعــشود. الزم ب گرفته می

د از نباتات ــپه گردد. بعــمرت چسانتی  22 - 23ه عمق ــد از درو سوم بـسانتی مرت و بع
سانتی  22 - 23ه عمق ـر بـت سانتی مرت و ناوقت 27 - 21عمق  هـر بت قلبه کردن وقت ،قبلی

 ،د از آبیاری ذخیرویـست که عمق قلبه بعا ل یاد آوریـمرت و کمرت از آن تطبیق گردد. قاب
دد علمی نشان ـب متعبطور دقیق در نظر باشد. تجار  ،استعامل کود های مرنالی و عضوی

ا استعامل کودهای کیمیاوی، ـد از جواری بــی بعـد که حاصالت بیشرت گندم خزانـده می
سانتی  96 -41سانتی مرت و قلبه به عمق  22 - 23ه عمق ــعضوی و رطوبت مساعد خاک ب

کیلوگرام و در اثر  6933ر قلبه کردن سطحی ـمرت به دست آمده و حاصالت بهرت دانه در اث
  (. 98 .ص : 2)  کیلوگرام فی هکتار بدست آمده است  1710قلبه کردن عمیق 
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تجارب علمی نشان داده است که در خاک های چرنیزیوم قلبه کردن بعد از گندم 
د از ـبع ،سانتی مرت 27 - 21د از رشقه به عمق ــبع سانتی مرت، 98 - 96زمستانی به عمق 
طی که سطح ـهای سخت و در رشای و در خاک شود ر جمع آوری میــت جواری که وقت

 مدنظر گرفته می شود.  ،آبهای زیرزمینی بلند باشد
ه قلبه کردن سطحی ـعمیق ب ۀویض قلبـلمی واضح منوده است که تعتحقیقات ع

را سبب کاهش حاصالت گندم در حدود ـزی های سخت گلی مجاز منی باشد، در خاک
 ردد. گ کیلوگرام فی هکتار می 133الی  633

از یک زمین واحد زراعتی  د که حاصالت بهرتـده دد علمی نشان میـتجارب متع
دی توسط ـبع ۀسانتی همواره با سیخ مال  20 - 22ه عمق ـتطبیق قلبه کردن ب ۀدر نتیج

BiG - 3   و تخم پاشS - 25 ( 49 .ص : 1 به دست آمده است  .) 
های  خاک ن دراو همچن زهر ـدون گیاهان هـهای ب خاک ی درـحاصالت نبات قبل

 ،سانتی مرت بوده 94 - 8عمیق به سطحی که عمق آن از  ۀتعویض قلب نرم و اصالح شده،
نتابج بهرت از آن  ،همراه باشد  B.D.T دسک دار ۀبا مال  pp- 93 - 21دار ـالف ۀتوسط قلب
 . می آیدبدست 
ی از ـذایــب غم مناســدر قلبه کردن سطحی خاک در رژی که ل یادآوری استـقاب

کیلوگرام حاصل  7133الی  7333زمستانی در زمین های آبی  ۀورایتی گندم اصالح شد
 فی هکتار به دست آمده است. 

در زمین های نشیبی از نرم کردن سطح خاک  که تجارب علمی واضح منوده است
 بهرت به دست آمده است.  ۀسانتی مرت نتیج 43 - 01به چاک ساخنت بعدی به عمق 

 : تأثیر قلبه کردن زمین بعد از جمع آوری حاصل نباتات قبلی، باالی حاصل9ول جد
 گندم زمستانی در فی هکتار به کیلوگرام 

 قلبه کردن خاک
 نباتات قبلی

 مشنگ سبز جواری
 1263 1003   سانتی مرت 21 -71عمق قلبه   

 5320 1283 سانتی مرت  98 – 93عمق دسک 
 6013 1283 ی مرتسانت  92 – 93عمق فریزر 
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نرم کردن فریزری خاک به  ،دهد که در خاک های رسشناک تجارب علمی نشان می   
اصل گندم زمستانی را بلند کیلوگرام فی هکتار ح 413الی  013 ۀه انداز ــقلبه ب ۀمقایس
  ۀیری از تشکیل کلوخ ها که در نتیجبرای جلوگ ،در صورت خشک بودن خاک .می برد

 به کردن عملیـد که الزم است آبیاری قبل از قلـده نشان می ،دـمیان می آی هـقلبه کردن ب
 گردد. 
  ذر که توسط ــا آبیاری قبل از بــــــتطبیق آبیاری ذخیروی ی ،خاک ۀه تعقیب قلبـب
 ام ـانج گیرد، ی صورت میـیی و صفحه ــیه شیوه های جویچه ـگی مصنوعی یا ببارنده 
به  ،خاک آماده گردد ۀقلبه شد ۀکه طبق ه مجردیـب ،آوری استد یال بــــقا .ردـیذمی پ

 تطبیق سیخ ماله سنگین رضورت است. 
م انجام ـه عمق بذر تخــذر گندم خزانی توسط کلتیواتر بـنرم کردن خاک قبل از ب

 (. 21 . ص : 4 گیرد ) می
قطار های   ذر گندم زمستانی را به طریقه های طوالنی و عرضا  بهـدر رشایط تجربوی ب

سانتی مرت فاصله  1دارای  نزدیک بذر می منایند. طریقه های خیلی مروج قطار معمولی،
 ۀدر انداز  ،باشد زیاد بین قطار ۀطریقه های قطاری که دارای فاصل باشد، می بین هر قطار 

 سانتی مرت تعیین گردیده 8 - 6حاصل کاهش به عمل می آید. عمق بذر تخم گندم زمستانی 
 (.  228 .ص : 0)  است

 عمق قلبه و آماده منودن بسرت گندم بهاری 
 

ه ـتقریبا  به حاصالت گندم زمستانی مشاب اریــ، گندم بهدار حاصالتــاز نگاه مق
که در آن بذر گندم بهاری  د. والیاتیـده بهرت می ۀه نتیجـد از چپه کردن رشقـبع بوده،

 . ننگرهار و غیره ،هلمند عبارتند از: قندهار، ،گیرد صورت می
قلبه کردن خاک برای بذر گندم  بهاری به نوع خاک، بذر نبات قبلی و موجودیت 

 ۀهرزه و قلب نود ساخنت گیاهاـناب مین عبارت ازرم کاری ز ـارتباط دارد. ن ،گیاهای هرزه
که  یزارعـحیث نباتات قبلی در مه ــه جات بــکه غل یعمیق خزانی می باشد. در صورت

های باریک به  قطع آن توسط دسک ،کم سن بوده، موجود باشد ۀگیاهای هرز دارای 
 ،رم کردن زیرزمینیـگردد. به منظور کم ساخنت مصارف ن سانتی مرت اجراء می 6 - 1عمق 
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دوم در  ارــب سانتی مرت و 6 - 1ه عمق ــاول ب ۀمرتب ؛ا را دو مرتبه دسک می منایندـآنه
 گردد.  سانتی مرت اجرای می 92 - 93فالهای به عمق  توسط ن،صورت بروز جدید گیاها
 ،گردد د از جمع آوری حاصالت لبلبو و کچالو نرم میـخاکی که بع ،قابل یاد آوری است

 هرزه تطبیق می گردد.  نکاری آن بدون نابود ساخنت گیاها نرم
کردن ع را در قلبه ـواری بذر می شود و بقایای جواری موانــد از جــگندم بهاری بع

سانتی مرت  93 - 8های سنگین به عمق  که بقایایی مذکور توسط دسک کند اد میـایج
 رشقه نیز انجام ۀ. دسک کاری در صورت چپه کردن طبقشود ود ساخته میــدر دو مرتبه ناب

 د. شو  می
تأثیرات مثبت دارد. نتایج تحقیقات  ،عمیق جهت بذر گندم بهاری ۀتطبیق قلب
گندم بهاری در اثر مقدار حاصالت  .م 1721. ک ایوانوف در سال  ه نام پـعامل روسی ب

ر چپه ــفیصد و در اث 21 ۀسانتی مرت به انداز  01 - 02ها به عمق  علف ۀقلبه کردن طبق
   ود کرده استـسانتی مرت بیشرت وامن 22 - 23قلبه کردن  ۀفیصد به مقایس 41 ،کردن طبقه

 (.  913 .ص : 2) 
 به ارتباط ،ی می ماندـنباتات قطاری و نباتاتی که ریشه های آن باقد از ــعمق قلبه بع

 سانرت مرت تغییر می مناید.  03تا  21رشایط محیطی و غیره عوامل از 
اصالت خزانی باالی ح ۀدهد که اوقات مختلف تطبیق قلب تجارب عملی نشان می
جکستان انجام یافته وم تاـدر اکادمی عل تحقیقات علمی که .گندم بهاری نیز تأثیر دارد

سال نظر به اوقات  8نشان می دهد که مقدار حاصالت دانه بطور اوسط در طول  ،است
یصد و در اول عقرب ف 18فیصد، در اول برج میزان  933تطبیق قلبه در اول برج سنبله 

 (.  233 .ص : 9)  را تشکیل داده است فیصد 83
یی و  دو مرتبه ۀبهاری شامل مال ذر گندمـاز ب آماده کردن خاک در فصل بهار قبل

 که سانتی مرت عملی می شود. قابل یاد آوری است 8 - 6ه عمق ـکلتواتور قبل از بذر ب
رشقه آن در فصل خزان قلبه  ۀــهرزه که مزرع نهای نرم و بدون داشنت گیاها در خاک

عتی که زراشود. آنعده مزارع  شده باشد، از تطبیق کلتیواتور پیش از بذر رصف نظر می
اله و دو مرتبه ار سیخ مـل موسم بهــد، در اوایــــوث گردیده باشـهرزه مل نتوسط گیاها
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سانتی  92 - 8رزه به عمق ــه نمنوی گیاها د ازـــد. کلتیواتور اول را بعشو  کلتیواتور می
 گردد.  دومی قبل از بذر گندم بهاری به عمق بذر تخم تطبیق می و مرت

عمق کلتیواتور  زمان با پلوان بندی کردهای کم عرض،مدر صورت کشت گندم ه
 د. شو  سانتی مرت عمیق تر تطبیق می 93 - 8قبل از بذر 

   عمق قلبه و بسرت مناسب جواری
ه در متام ـه مقصد دانه و علوفــوسیع ب ۀه پیامنـی است که بـعبارت از نبات جواری

 ۀایلچ و علوفس نظور تولید دانه،گردد و از مقدار بیشرت آن مب مناطق آبی جهان زرع می
 تازه استفاده به عمل می آید. 

زارع جواری در صورت آبیاری که نبات قبلی، وقت ــخاصیت قلبه کردن خاک در م
 موجودیت گیاه هرزه نوع پوشش خاک، رطوبت و ضخامت هوموس ارتباط جمع آوری آن،
 مستقیم دارد. 

ده ـر جمع آوری گردیـــت ه حاصالت آن وقتی کـده نباتاتـآنع ،ل یاد آوری استـقاب
ود ساخنت ریشه ها توسط دسک ـقلبه را تطبیق می منایند که ناب ۀوری عملیــط ،باشد
ی به اساس ظاهر شدن ـه یــدفع سانتی مرت و کلیتواتور چند(  03 - 28) ی عمیق یقلبه 
 جمع آوری گردیدهر حاصالت آن ت که ناوقت یشود. مزارع نظر گرفته می هرزه مد نگیاها
 ۀدر مزرع که ر استکقابل تذ  .ام می گرددــها انجقلبه بدون محوه ساخنت ریشه  ،باشد

ر تخلیه شده ت که وقت نرم کردن خاک همراه باشد، با وجودی لبلبو که جمع آوری آن با
 (. 291 .ص : 4)  دسک کاری قبل از قلبه عملی منی گردد ،باشد

 نرم کردن سطحی ،توسط رشقه اشغال گردیده باشد مزرعه ،اگر قبل از بذر جواری
 الزمی می باشد.  ،خاک که در قطع کردن ریشه ها کمک می منایند

 ،سانتی مرت 03 - 28ه عمق ــرای اثبات رسانیده که قلبه کردن بـــارب عملی بــتج
 سانتی مرت 22 - 23قلبه کردن به عمق  ۀه مقایســب جواری را ۀحاصالت دانه و علف تاز 

 کیلوگرام فی هکتار بلند برده است.  92833 - 8133لرتتیب با
ذر جواری ــقلبه کاری خزانی تحت ب ،وم ازبکستانــرسازی ایــه کادر رشایط خ

 سانتی مرت تطبیق می گردد.  01 - 02به عمق 
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ایط تأثیرات آتی را ذر جواری در رش ــل قلبه کاری زمین های تحت بــیکی از عوام
  :ددارا می باش

کلتیواتور یک  هرزه نردن گیاهاــاز بین ب ،دهــباقی مان یه هاـنابود ساخنت ساق -
یده کننده کلوخ ها توسط ماله م سانتی مرت یکجا با 21 - 22مرتبه یی قلبه کاری عمیق 

بقایای  اـت ستا واری رضوریـد از جـذر جواری بعـدر صورت ب .دار کافی می باشددسک
دار فال ۀن هدف توسط قلبــه ایــرسیدن ب .اتات زیر خاک گرددنب یریشه ها یساقه ها

 انجام می پزیرد.  ه،دیدکه توسط قطع کننده های مخصوص در پیرشوی قلبه نصب گر 
د که آماده ساخنت فریزری خاک ـده نشان می تحقیقات علمی طی سالهای اخیر

که خاک آن  آبی در زمین های .دـده د از جواری نتایج مطلوب میـتحت بذر جواری بع
 برای بذر جواری مساعد ادل داشته،ــحجمی آن تع ۀارای خواص بهرت فزیکی بوده و کتلد

 آن توسط ۀهرز  نباشد که گیاها زرع جواری در آن بدون تطبیق قلبه امکان پذیر می و بوده
 گردند.  استعامل گیاه کشی ها نابود می

 که توسط فال قلبه کاری همواراساس تطبیق  همؤثریت بیشرت در زمین های آبی ب
تطبیق  ۀگیرد. در نتیج صورت می  pon  ،2 - 30 pon ،pon 4 - 30 -0ای چپه کننده ـه

 این نوع قلبه کاری جویچه ها به مشاهده منی رسد.
 هموار کردن آوری است که در سیستم آماده کردن خاک برای کشت جواری،قابل یاد 

 کاری و آبیاری ذخیروی تطبیقمزارع که در آن هموار . زمین رول عمده را بازی می مناید
در  زان قلبه گردید،ـزارع که در خــمگردد،  چپهطور عمیق زان حتام  ـدر خ ،دـده باشـش

که کلتیواتور  ه در آن  تطبیق گرددـور همرای مالدا  دو مرتبه کلتیواتــبهار معموال  ماله و بع
در مزارعی  گردد. کشت به عمق تخم انجام میز سانتی مرت و دومی قبل ا 12 اولی به عمق

  گردد. سانتی مرت اجرا 96 - 94کلتیواتور اولی به عمق  که خاک آن زیاد سخت شده باشد،
وم های معمولی نیمه گلی ـط چرنیزیـدر رشای که دــــده تجارب علمی نشان می

رزه را نابود ه نها گیاها ط استعامل ادویه جات گیاه کشـرشایسخت و کم ضخامت در 
ذر جواری در زمین ـه اجراء شود و در صورت بـذر مالـمی سازد. عوض کلتیواتور قبل از ب

 23 - 98 ۀردن عمیق به انداز ذر، چپه کـنشیب دار عوض کلتیواتور معمول قبل از ب یها

 طبیعت
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 سانتی مرت یا فرشده خاک رضوری می باشد. 
که  نشان می دهد ،ین انجام یافتهکه در چرنیزیوم مناطق جنوب جمهوری اوکرا یتجارب
ی تقسیامت بهرت آب جواری زیاد مؤثر بوده و برا سانتی مرت قبل از بذر 63 - 11عمق قلبه 

 (.  02 .ص : 9)  فعال خاک کمک قابل مالحظه می مناید ۀآبیاری در طبق
 بسرت مناسب برنج   و آماده ساخنت عمق قلبه

 

ن به شامر می رود که کشت آن در اکرث کشور برنج یکی از نباتات مهم زراعتی در جها
بیش از  دهد و ساالنه مردم افغانستان را تشکیل می ۀگیرد. برنج غذای عمد ها صورت می

 هکتار زمین در کشور تحت بذر شالی قرار می گیرد.  293333
اده کردن ـر و عمیق خزانی و آمـت دد واضح می سازد که قلبه کردن وقتـتجارب متع

ر نبات ـت که جمع آوری ناوقت یـر متام می شود. در صورتــمؤث ،ذرــار قبل از بـخاک در به
چنانچه در  ؛عمق قلبه تقلیل یابد ،که قلبه کردن در برج عقرب صورت گیرد وقتی قبلی،

 چنین حالت طبقه چپه شده خاک به طرف سطح باال تا وقت بذر بطور کافی هوا بگیرد. 
 ،مثالبطور ؛ برنج به رشایط محیطی ارتباط دارد عمق مناسب قلبه جهت بذر نبات

 سانتی 21های کشتانی  سانتی مرت در خاک 03 - 28 ۀهای پویم عمق قلبه به انداز  در خاک
 (.  29 .ص : 9) دهد بهرت می ۀمرت نتیج
 گلی و یا منکی ۀزمین در موجودیت تخریب به طبق ۀت که عمق قلبسا ل یاد آوریـقاب

 98 - 96رشقه به عمق  ۀط ایاالت کرسنادور قلبه کردن طبقرشای گردد. برای محدود می
 02 - 03ه عمق ــسانتی مرت و در سال چهارم ب 26 - 21ه عمق ـسانتی مرت و چپه کردن ب

ول مدت در ط ،تخریب گردد اکهاسخت خ ۀسانتی مرت اجرا می گردد. برای اینکه طبق
 ۀهای عمیق کنند الـه دارای فـک یاـعمیق توسط قلبه ه ۀسال یک مرتبه قلب 1ی ـال 0

ه عمق ــی بــا قلبه کردن دو طبقه یـخاک ی ۀمتحرک کنندا قلبه های غیر ـاشد، یخاک ب
 سانتی مرت صورت می گیرد.  11 - 44

سانتی  22 - 23ه عمق ـر قلبه کردن بـل در اثـدار حاصـدر جمهوری تاجکستان مق
کیلوگرام فی هکتار و در اثر قلبه  1141رت سانتی م 03 - 21ه عمق ـب ،کیلوگرام 1223مرت 

کیلوگرام فی هکتار حاصل بدست  6933سانتی مرت  03 - 21کردن دو طبقه یی به عمق 
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 (.  243. ص:  2)  آمده است
یه مبارزه عل ،وسط اکسیجنــغنی ساخنت خاک ت ،ذرــردن قبل از بــسیستم قلبه ک

ی که در ایالت ــباده می سازد. تجار ــا آمسطح خاک ر  ،ردنـــرزه و هموار کــه ناــگیاه
     دا ـج جــذر برنــقبل از ب ۀم قلبه کردن را در مرحلـــه وقت مهـس ،ق یافتهکرسنادور تحق

روز  0 - 2د و سومی ـروز بع 92 - 93ور، دومی ـرج ثـقلبه کردن اول در وسط ب ؛می سازد
آماده کردن خاک در رشایط بهرت  ،اولی ۀج عملی می گردد. مقصد از قلبـبرن قبل از بذر
رزه محوه و ـه نگیاها ،دومی و سومی ۀر قلبــرزه می باشد. از اثـــه ند گیاهاـهوا و رش

ر خاک می گردد. تعداد قلبه کردن قبل از بذر نبات برنج ـکود با خاک بهرت مخلوط و زی
فاصله بین آنها خاک در  دود بر رشایط هموار کردن سطحــمح همی توانیم به دو مرتبرا 

 د. کر تکمیل 
 ؛عملیه ها ۀدـد ساخنت یک عـت از متحکم کردن تعداد قلبه کاری عبار  ،طرز دوم

 به دست می آید.   FN- 96و   KFS- 24تخم پاش  و کلیتواتور فریزر :مانند
ر تحقیقات علمی ــبان در اثی انستیتوت زراعت کوـدر تجارب دیپارمتنت زمینداری آب

های  سانتی مرت در خاک 98 - 96رشقه به عمق  ۀکاری در فریزر منودن طبق قلبه ۀدر زمین
قلبه کردن انواع دیگر به شمول  ۀکیلوگرام فی هکتار به مقایس 7913 ،چمنی چرنیزیوم مانند

 کیلوگرام فی هکتار حاصل بدست آمده است.  1143قلبه کردن به عین عمق 
 نتیجه گیری 

جواری و  گندم بهاری،و  یـگندم خزان ی؛ چونـاتله جـغ دار حاصلـبرای اینکه مق
یعنی زمین خشک در  ؛ع به عمق مناسب قلبه گرددالزم است مزار  ،شالی بیشرت گردد

ه آسانی قلبه گردد و از تشکیل شدن ـا بـنبات قبلی آبیاری گردد ت ع حاصلـرف ۀمرحل
 03 - 27ه عمق ــب دــزمین بای ،ن رشایطــیا کلوخ های کالن جلوگیری صورت گیرد. در

سیخ ماله د همزمان با ــاساسی بای ۀزارع با قلبــاساسی قلبه گردد و م سانتی مرت بطور
سانتی مرت ( قبل  92 - 93 ۀسطحی ) به انداز  ۀقلب ومــهای ل ا در خاکـام .ضمیمه شود

ات ا در نظر داشت نبــرا در این صورت بــزی له جات معقول پنداشته می شود،ــاز بذر غ
ل ــزئید قابـج تـــواری و برنـج اری،ـندم بهـگ دار حاصالت گندم زمستانی،ــقبلی در مق

 طبیعت
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ر از ـت د عمیقــق قلبه نبایــعم ،د. در خاک های سخت و کلیــمالحظه به دست می آی
 معکوس دارد.  ۀنتیج ، زیراعمق بذر گردد

 ها پیشنهاد
د از قلبه به میان ـغله جات که بع ۀــگیری از تشکیل شدن کلوخ در مزرعبرای جلو 

 الزم است آبیاری قبل از قلبه عملی گردد.  ،می آید
ا آبیاری قبل از بذر غله جات ـتطبیق آبیاری ذخیروی ب ،اساسی خاک ۀبه تعقیب قلب

       رضورت ،هموار صورت می گیرد ۀده گی مصنوعی یا به شیوه های جویکه توسط بارن
سنگین  ۀه تطبیق سیخ مالـب ،اده گرددــخاک آم ۀدــقلبه ش ۀقکه طب ه مجردیــمی باشد ب

 رضورت احساس میگردد.
آبیاری قبل  ،دار کمرت بارنده گی می باشدــما که دارای مق در متام ساحات کشور

 در متام مزارع زراعتی صورت گیرد.از قلبه کردن 
ا ــت بگیرد تعمیق صور  ۀمرتبه قلب 0 - 2 ،دــکی کشت غله جات در نظر باش ۀساح

 سبب نرم شدن زمین و از بین رفنت گیاهای هرزه گردد. 
  مآخذ
 .انتشـارات، سسـبا پشـاور .اتـه جــــغل هــ . ش (، 9083)  حسینی، سـکندر. -9
 .17 ات:صفح
سال  انتشارات پوهنتون کابل، .یــزراعت آبهـ . ش (،  9066 )ر. حسینی، سکند -2
 . 171 ات:صفح .چاپ
 اتصفح .انتشارات دانشگاه تهران .غالت هـ. ش (، 9089)نارصی.  بنده، خدا -0
108 . 

 ات:صفح .رانــانتشارات دانشگاه ته .گندمهـ.ش (،  9079)ادی. ـه ی،ـکریم -4
118. 
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 معاون رسمحقق دوکتور محمد حسن ساعی
 

 تحقیق در مورد شیوع رسطان معده از نظر سن و جنس
 

 خالصه
ارتباط دارد که بلندترین شیوع آن در نزد مردها و شیوع رسطان معده قویا  با سن 

 11های مسن تر می باشد. بیشرتین تعداد واقعات رسطان معده در افراد باالتر از  خانم
ه خانم ها دو مرتبه بیشرت متأثر ــرض، مردها را نظر بـمن ـ. ایبــه مالحظه می رسدساله 

های از  ا، قسمتـکوری جاپان، ،د؛ ماننهای جهان می سازد. رسطان معده در برخی قسمت
، ه، دود زدهخشک شد واحی زیادتر غذاهایـن نـمردم ای که کای التیناروپای رشقی و امری

 .بیشرت معمول است، را می خورند هیا ترشی زد همنک زد
در شفاخانۀ  .ش . هـ 9019و  9013، 9081های  این تحقیق اپیدمیولوژیک در سال

ۀ عاجل ابن سینا ـاکادمی علوم طبی قوای مسلح و شفاخانتدریسی علی آباد، شفاخانۀ 
 ن تحقیق،ـمریض رسطان های احشای بطن اجرا گردیده است. در جریان ای 288باالی 
مریض رسطان معده دریافت گردید که شیوع زیادتر آن در نزد مردها و افراد باالتر از  19
 ساله بود.   69

 مقدمه
ده آغاز می گردد و با وجود کاهش ـه در معده یک مرض خبیثه است کـرسطان مع

   ان تشکیل ــا را در رستارس جهــام خباثت هــا هنوز علت دوم مرگ و میر متــشیوع آن ت

 



 

53 
 

می دهد. رسطان معده به دو دلیل یک پرابلم عمدۀ صحی می باشد: نخست اینکه در 
وده و ثانیا  با ـب رـت بطید، کاهش شیوع آن ـی در حال رشآسیا، اروپای رشقی و کشورها

، اما مرگ و میر می باشد پای غربی کاهش شیوع آن رسیعرتو ارو هآنکه در ایاالت متحد
 ناشی از رسطان تشخیص شده تا هنوز بلند باقی مانده است.

( معده تا هنوز یک پرابلم بزرگ صحی را تشکیل Adenocarcinomaادینوکارسینوما )
یک کاهش در شیوع این رسطان بوجود آمده، اما  داده است. با وصفی که به سطح جهانی

 درجۀ این کاهش از نظر سن و جنس در میان مناطق مختلف جغرافیایی بطور قابل مالحظه
 متفاوت است.

 تحقیق اهمیت
 

 می باشد،میولوژی در مناطق مختلف متفاوت چون شیوع رسطان معده از نظر اپید
رض، اهمیت خاص دارد. بنابر اهمیت داشنت آگاهی از آن در تشخیص و تداوی مقدم م

 آن این موضوع انتخاب گردید.
 تحقیق مربمیت

 

ده در کشور ما نیز بیشرت ــرسطان مع ۀهمه فکتورهای سببی و مساعد کنند چون
مربمیت آن، این موضوع تحت  برند، بنابر است و تعداد زیاد مردان و زنان از آن رنج می

 تحقیق و بررسی مخترص قرار گرفت.
 تحقیق فهد

ده در جنس مذکر ــاین تحقیق، دریافت تعداد و فیصدی واقعات رسطان مع هدف
 باشد. و مؤنث در سنین مختلف می

 سوال تحقیق
 آندر این مقاله به  ،ده به سن و جنس کدام ارتباط دارداینکه آیا شیوع رسطان مع

  ه گردیده است.      ئپاسخ روشن ارا
 تحقیق روش

 روسپکتیف و ریرتوسپکتیفـپ روشه ـب 9019و  9013، 9081ای ه سالطی  ذاـهتحقیق 

.معده .. تحقیق در مورد شیوع رسطان   
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وم ـاد، اکادمی علـــه های تدریسی علی آبـی شفاخانـدر دیپارمتنت های جراحی عموم
 طبی قوای مسلح و شفاخانه عاجل ابن سینا اجرا گردیده است.

 عمومیات 
و غذا را در معده یک عضو کیسه مانند است که در بین مری و اثناعرش قرار دارد 

نامیده می شود،   Chymeخود جا داده و با عصارۀ معدوی بداخل یک مایع غلیظ که
 آنرا مخلوط منوده و سپس بداخل اثناعرش تخلیه می مناید. 

ده به سه قسمت مختلف تقسیم می گردد: ثلث علوی، شامل قسمت قریبۀ معده ـمع
 .باشدمی  ( آن Fundusغور ) ( وCardiaنزدیک به مری به شمول محل اتصال معده با مری )
( آن می باشد و قسمت  نزدیک به امعا ثلث متوسط معده، عبارت از جسم و بخش سفلی )

ده است. پیلور، مانند یک ـ( معPylorus( و پیلور )Antrumده عبارت از آنرتوم )ـبعیدۀ مع
ده از ـدار معداخل اثناعرش عمل می مناید. جه دریچۀ کنرتول در تخلیه منودن محتویات ب

ه، تحت مصلی و ـل چهار طبقه؛ مخاط، تحت مخاط، عضلی بالخاصـخارج شامه ـداخل ب
رب ـوده که بالرتتیب ثرب صغیر و ثـده دارای دو انحنا، صغیر و کبیر بـمصلی می باشد. مع

( به آن اتصال دارند. سایر اعضای نزدیک به معده شامل قسمتی Omentum majusکبیر )
 (.  9اعرش و همچنان کولون، کبد، طحال و پانکراس می باشد )از مری و اثن

 چگونگی رشد و انتشار رسطان معده
د. هر دو ـد و تجمع منوده و یک کتله را می سازنـرات تومورها انقسام، رشـا  حجـعموم

ن تنها ــا ایـد می منایند، امـل کنرتول رشــه یک روش غیر قابــوع تومور سلیم و خبیث بـن
تومورهای خبیث است که انساج مجاور را مورد تهاجم قرار داده، در سیستم های  حجرات

(، metastasisن می گردد )ـدموی و ملفاوی پخش گردیده و در اعضای بعیده مسکن گزی
 جایی که تومورهای ثانوی  را می سازد. 

       ه از بداخل طبقۀ مخاطی محدود بودــده، در آغــی معــحجرات خبیثۀ رسطان ابتدای
د از سپری شدن مدت نسبتا  طویل، نفوذ آن تدریجا  به ـ( و بع رسطان های داخل مخاطی )

( پیرشفت  تحت مخاط، عضلی بالخاصه، تحت مصلی و مصلی سایر طبقات جدار معده )
ا تحت مخاط ـه طبقۀ مخاط یـدود بـان تشخیص، تهاجم رسطان محـمی مناید. اگر در زم
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([ و اگر به طبقۀ early gastric cancer (EGCی رسطان مقدم معده ]امعده باشد، به معن
معده  ۀعنوان یک رسطان پیرشفته ــــا پایین تر از آن رسیده باشد، بــــعضلی بالخاصه ی

[advanced gastric cancer (AGC.شناسایی می گردد ]) 
رتش تواند به اشکال مختلف گس اگر رسطان معده بدون تداوی گذاشته شود، می

و انتشار مناید؛ چنانکه حجرات رسطانی از تومور جدا شده و به سطح مصلی معده نفوذ 
رسطان های  ( و از طریق طبقۀ مصلی به اعضای مجاور ) 4Tو  T3رسطان های  منوده )

T4: نفوذ می منایند. این حجرات می طحال، کولون مستعرض، کبد، پانکراس و غیره ) 
 Carcinomatosisغرس شوند و تکرث منایند و منجر به حالت  توانند در سطح جوف پریتوان

رات رسطانی که از تومور ابتدایی آزاد می شوند و به دوران ملفاوی ـگردند. حج پریتوانی
( و عقدات مهاجرت  هــکبد، ری یا دموی داخل می گردند، به اعضای بعیده مورد هدف )

 منوده، تومورهای ثانوی را تشکیل می دهند.
معده ارجاع  Adenocarcinomaبه  carcinoma  Gastricیا  Gastric cancerحاصطال 

 ل می شود. آفات خبیثۀـده را شامـمتام تومورهای خبیث مع 13 می گردد که در حدود %
 از واقعات، ی( که در اکرث  7 تا % 2از  ( اند )Lymphomasمعده عبارت از ملفوماها ) ۀباقیامند

 mucosa concept associated lymphoidطی نسج ملفاوی ]پیوند مخا یک ملفومای هم
tissue (MALTم ])عبارت از تومورهای سرتومایی معده  ی باشد. سایر تومورهای نادر معده

[Gastric stromal tumors (Sarcomasان ])ده ـدار معـا منضمی جـد که از نسج عضلی یـ
 (.2منشأ می گیرند و تومورهای کارسینوئید می باشد )

 شیوع مرض از نظر جنس، نژاد و سن
 

 2:9(، یک تناسب تقریبا  Non cardiaده )ــغیر از ناحیۀ کاردیای مع های رسطان
بین مرد و زن را دارد. میزان شیوع این رسطان ها در بین سیاه پوستان و گروپ های 

. دـور چشمگیر بلند می باشـد بطـــاجتامعی پایین و کشورهای در حال رش -اقتصادی 
 73و  13د اکرث آن بین ـشیوع مرض بطور پیرشونده با افزایش سن بلند رفته که شیوع ح

ه زنان پنج مرتبه بیشرت و سفید پوستان نظر ـــسالگی می باشد. در مقابل، مردان نظر ب
( Gastric cardiaکاردیای معده ) ۀو مرتبه بیشرت به رسطان های ناحیبه سیاه پوستان د
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  مصاب می گردند.
 عالوه بر آن، میزان شیوع رسطان های قسمت قریبۀ معده در صنوف حرفه یی نسبتا  

ده زیادتر در افراد ـ(. در یک تحقیق جدید دریافت گردیده که رسطان مع0بلندتر است )
می گردند  دان دو مرتبه بیشرت از زنان مصابگردد و مر  ه دریافت میـسال 11باالتر از 

 دهد که رسطان معده، شانزدهمین نشان می ،ریتانیا انجام یافته(. تحقیقی که اخیرا  در ب4)
د را ــام واقعات جدیـمت 2 ه %ـد کـباش ( می.م 2390رسطان بسیار معمول در بریتانیا )

ا می باشد ــد. از نظر جنس، سیزدهمین رسطان بسیار معمول در مردهـتشکیل می ده
 9 % خامنها درجۀ پانزدهمین را دارد )که در  حالی (، در عموم رسطان های مردانه 0 % )

 (.  متام واقعات جدید
واقعۀ جدید رسطان معده در بریتانیا موجود بود  7367به تعداد  .م 2390در سال 

ها موجود بود که  نزد خانم آن (01 )% 2130( واقعۀ آن در نزد مردها و 61 )% 4164که 
دهد. شیوع  رد و زن بدست میرا در بین م 98:93این فیصدی ها یک تناسب در حدود 

رسطان معده شدیدا  وابسته به سن بوده و شیوع بیشرت آن در مردان و زنان مسن دیده 
دود ـر سال در حـبطور متوسط ه .م 2390الی  2399ای ـمی شود. در بریتانیا در سال ه

 ساله و باالتر از آن تشخیص گردیده است.  71( واقعات در افراد مسن 91 نصف )%
رود  سالگی به رصاحت بلند می 64الی  63ه سن، از سن ـان شیوع مخصوص بمیز 

سالگی  13د و در سن باالتر از ـسالگی می باش 81الی  81که حد اکرث آن در گروپ سنی 
ردان ـر از آن در مـسالگی و باالت 44الی  43د. میزان شیوع در سنین ـزول می منایـاره نـدوب

( و  نیست در گروپ های سنی جوانرت تفاوت جنسی چشمگیر باشد ) ه زنان بلند میـنظر ب
که تناسب شیوع  حالی باشد؛ در تر می سالگی وسیع 61الی  61ن تفاوت در سنین ــای
ردها ـرای نسبت های مختلف مـعاللحساب ب رد و زن از لحاظ میزان مخصوص سن )ـم

 (.1است ) 27:93( در حدود  به زنها در هر گروپ سنی
سال اخیر بطور چشمگیر  13ی در ــای غربـده و اروپـده در ایاالت متحـــرسطان مع

ۀ جدید رسطان ــواقع 29733تنها  .م 2339ده در سال ــکاهش یافته است. در ایاالت متح
ج، ــداوی رایـه هر حال، با وجود پیرشفت در تحقیق و بهبود تــده مالحظه شده بود. بــمع
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ص شدۀ معده تا هنوز بسیار بلند باقی مانده است. در مرگ و میر ناشی از رسطان تشخی
رق، کاهش شیوع رسطان ــا و سایر کشورهای شــ(، جاپان، کورینفر بیلیون   1.3چین )

معده بسیار بطی بوده و منحیث یکی از خباثت های بسیار معمول باقی مانده و یک 
د نیز کاهش شیوع عامل عمدۀ مرگ ناشی از رسطان می باشد. در کشورهای در حال رش

بیلیون  6.1دی از ــسال بع 13وس جهان در ــرود که نف ع میــآن بسیار بطی است. توق
ریقا و آسیا بزرگرتین ـ( که اف وس ملل متحدــبخش نف بیلیون افزایش یابد ) 9.3موجود به 

رشد نفوس را تجربه خواهند کرد. از زمانی که کاهش وقوعات رسطان معده آهسته گردیده، 
  یک افزایش تعداد واقعات جدید در کشورهای در حال رشد و آسیا مالحظه می گردد.

اوت های ـا تفــافته است، امــر جهان کاهش یـسار ـدر س Adenocarcinomaشیوع 
 بزرگ جغرافیایی حتی در مناطق مختلف عین کشور وجود دارد. شیوع آن در ایاالت متحده

چین،  چشمگیر کاهش یافته، اما در رشق دور ) و بسیاری کشورهای اروپای غربی بطور
 ( و کشور پولند زی )ـ(، اروپای مرک کوملبیا، پورتوریکو کای جنوبی )ـ(، امری جاپان، کوریا

های در حال رشد بسیار زیاد آهسته است. در ایاالت متحدۀ امریکا اکنون رسطان معده 
 2339جدید در  ۀواقع 29733 )ع ـدر سال کاهش یافته و در حال حارض تنها یک رب 1.4 %
 (.2معمول بود، موجود می باشد ) .م 9103( از واقعات که در سال . م

 

 چرا شیوع رسطان معده کاهش می یابد؟
 

وامل ممکنه که راپور ــــده روشن نشده است. عـرای کاهش شیوع رسطان معـدالیل ب
 وسط منک و ازدیادذاهای حفاظت شده تـک کاهش در مرصف غــداده شده، عبارت از ی

گسرتده از یخچال می باشد. کاهش شیوع  ۀمرصف میوه جات و سبزیجات تازه و از استفاد
در کاهش آفات قسمت رسطان معده در ایاالت متحدۀ امریکا و اروپای غربی، بازتاب بزرگ 

که در مقابل آن یک صعود متداوم شیوع ادینوکارسینوما در قسمت حالی در ؛بعیده می باشد
به و در ناحیۀ اتصال معده با مری در ایاالت متحده و اروپای غربی موجود می باشد. به قری

ای ـــک کاهش عمومی در شیوع رسطان هـــهر حال، یافته های بسیار جدید از سویدن، ی
 ( را که ثابت باقی مانده است، تائید منی کند.Cardiaبعیدتر از کاردیا )

ن قرن ـای ریانـجده در ــشیوع رسطان مع که کاهشبنظر می رسد  ،بصورت عموم
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 که فکر می شود شیوع حالی در ؛به کاهش آفات نوع معایی می باشد بطور وسیع مربوط
ه هر حال، دریافت های بسیار ــــده است. بــی مانـوع منترش بسیار ثابت باقــوقوعات ن

 کاهش شیوع هرد که ــده ( نشان می سویدن جدید اپیدمیولوژیک از اروپای شاملی )
دو نوع با یک رسعت مشابه، چشمگیر است و بدون موجودیت متایل اختالفات مهم در 

 (. 2بین انواع معایی و منترش می باشد )
 خصوصیات پتالوژیک

 (WHOان صحی جهان )ـــاس روش سازمــه اســده بــتصنیف ادینوکارسینومای مع
 ( و کارسینومایsignet ring-cell carcinomaمهر ) ۀوکارسینوما، کارسینومای حجره حلق]ادین

، Laurenهای اخیر به اساس تصنیف  [ صورت می گیرد، اما در سال غیر قابل تفریق پذیر
( تصنیف می گردد که اکنون  رسطان های نوع معایی و نوع منترش به دو نوع بزرگ فرعی )

 (.2در رستارس جهان بطور عمده استعامل می گردد )
 Laurenتصنیف  - الف

( و منترش Intestinal typeی )ـدو نوع معایه ـده بـــتصنیف هستولوژیک رسطان مع
(diffuse type به اساس معیارهای که توسط )Lauren  .پیشنهاد گردید، صورت گرفته است

 91 بوده و % 01 وع منترش آن %ــمحاسبه شده که ن 13 رای تقریبا  %ــتناسب نوع معایی ب
( mixed type( یا نوع مختلط )unclassifiedده )ــطان های تصنیف ناشه رس ـــمتباقی آن ب

 توصیف شده است.
( به هم پیوسته است که neoplsticنوع معایی آن متصف به حجرات نیوپالستیک )

 که در نوع منترش، حجرات ساختامن های تیوب مانند غدوی را تشکیل می دهد، در حالی
شدن جدار معده، هت، نفوذ انفرادی حجرات و ضخیم بهم پیوسته معدوم است. از همین ج

 رشد میکروسکوپیک، همچنان ۀگانه می باشد. این تفاوت در منونجدا ۀبدون تشکل یک کتل
در مناظر مختلف مکروسکوپیک هردو نوع فرعی هستولوژیک منعکس گردیده است. 

وپیک تقریبا  کروسکا انتشار میـوع معایی بـرای نـکه کنارهای مکروسکوپیک ب حالی در
د دورتر از ــتوان ر است و میـق پذیــنوع منترش یک رسطان کمرت تفری .مشابه می باشد

ن تفاوت انتشار دو نوع تومور ـکنارهای مکروسکوپیک در تحت مخاط گسرتش مناید. ای
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داوی بالخاصه ـورد تصمیم گیری انتخاب تـ، از نظر کلینیکی در مLaurenدر تصنیف 
وع معایی در نواحی با خطر بلند فراوان بوده و زیادتر در قسمت بعیدۀ ـمهم می باشد. ن

معده واقع می گردد و نظر به مرحلۀ طویل قبل از رسطان، اکرثا  مقدمرت واقع می گردد؛ 
 ایع بوده و سهم عواملها ش که تومورهای منترش در بین مریضان جوان و خانم در حالی

 (. 2اسباب آن بلندتر است ) ۀخطر در جمل
چگونه باهم Lauren ( و WHOتصنیف سازمان صحی جهان ) - ب

 ترکیب شده اند؟
ردد؛ ــگ ال میــان استعمــی جهـان صحــا تصنیف سازمــاکنون در بسیاری راپوره

   صورت  Laurenحالیکه در برخی حاالت دیگر این تصنیف طبق روش هستولوژیک  در
مفید  این ،یک رسدرگمی وجود دارد. از ایرنو به همین خاطر در میان دوکتوران ؛می گیرد

تواند آسانرت  است و ارزش عملی دارد تا دیده شود که کدام یک این دو سیستم تصنیف می
و ساده تر باهم ترکیب شود. در واقع، بصورت عموم، رسطان های که تفریق پذیری خوب و 

 ا تفریق پذیریـهای ب نکه رسطا یـحال ی هستند، درـنوع معای WHOمتوسط دارند، مطابق 
(، طبق signet ring-cellره حلقه انگشرت )ـر یا رسطان حجـل تفریق پذیـقابا غیر ـضعیف ی
Lauren( 2، رسطان نوع منترش می باشد.) 

 نتایج تحقیق
 در رسویس .ش . هـ 9019و  9013، 9081های  اپیدمیولوژیک در سال ن تحقیقـای

وای ـاد، شفاخانۀ اکادمی علوم طبی قـی آبۀ تدریسی علـهای جراحی عمومی شفاخان
ه سال تحقیق، مجموعا  ـن سـن سینا اجرا گردیده که طی ایـل ابـمسلح و شفاخانۀ عاج

معده، امعای رقیقه، کولورکتل، کبد، پانکراس  مریض رسطان های احشای بطن ) 288
تن  01که  واقعۀ آنرا رسطان معده تشکیل میداد 19( دریافت شده که از جمله  و طحال

تحت مطالعه قرار گرفته  Prospectiveتن آن بصورت  92و  Retrospectiveآن بصورت 
 (.9است )
ه ذکر گردید، طی سه سال ـچنانچ: ده از نظر سنـبررسی واقعات رسطان مع -1

تن آن  01داد ـه تعـرار داشت که بـرسطان معده تحت مطالعه ق ــۀواقع 19تحقیق مجموعا  
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رار ذیل بدست آمده است: ـبررسی گردیده و ارقام آن از نظر سن ق Retrospectiveبصورت 
ه ــواقع 92سالگی  63 - 46(، بین سنین  17.94ه )%ــواقع 7سالگی  41 - 03بین سنین 

(، دریافت  51.28واقعه )% 23سالگی  71سالگی و باالتر از  71 - 69بین سنین  (، 30.76)%
 گردیده است.
تحت  Prospectiveتن آن به صورت  92داد ـبه تع ،رسطان معدهۀ ـواقع 19از جملۀ 

- 46(، بین سنین  16.66واقعه )% 2سالگی  41 - 03مطالعه قرار گرفتند که بین سنین 
واقعه  6سالگی  71سالگی و باالتر از  71 - 69(، بین سنین  33.33واقعه )% 4سالگی  63
 (. 9ده می رسد )(، دریافت گردیده که در جدول ذیل به مشاه13 )%

و  9013، 9081های  ر سن طی سالـده از نظــ: بررسی واقعات رسطان مع9جدول 
 (.9واقعه تحت تحقیق ) 288در م.  9019

نوع واقعۀ 
 رسطانی

تعداد  نوع تحقیق
 واقعات

سالگی و  54 - 41 سالگی 46 - 54 سالگی 54 - 11
 باالتر از آن

 یفیصد تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد
رسطان 

 معده
Retrospective 01 7 17.94 92 30.76 23 51.28 
Prospective 92 2 16.66 4 33.33 6 13 

 

 
 

 

 (.9: فیصدی وقوعات رسطان معده از نظر سن )9شکل 
د، ازدیاد سن یک فکتور خطرساز ـه می رسـه مالحظـب 9و شکل  9دول ـه در جـچنانچ
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 63د از ــوازی را بخود گرفته است که بعـا افزایش سن یک سیر مـبا ازدیاد سن بلند رفته و ب
فت ها با دریافت های بین یان درــن وقوعات به بلندترین حد خود می رسد که ایـسالگی ای

 املللی مشابهت تام دارد.
طی سه سال تحقیق، از  :حشای بطن از نظر جنسبررسی واقعات رسطان ا -2
تحت  Retrospectiveمریض آن بصورت  01مریض رسطان معده، به تعداد  19، هجمل

 96ه جنس مذکر و ــوط بـ( آن مرب 58.07ه )%ــواقع 20رار گرفت که از آنجمله ـمطالعه ق
اقعه آن بصورت و  92ود. همچنان، به تعداد ـ( آن مربوط به جنس مؤنث ب 41.02واقعه )%

Prospective ( آن از جنس  58.33ه )%ــواقع 7ه از جمله ـرار گرفت کــه قــتحت مطالع
فیصدی وقوع  ،( آن از جنس مؤنث بود، در هردو روش تحقیق 41.66واقعه )% 1مذکر و 

ن دریافت با دریافت های ـرسطان معده در نزد مردها نظر به زنها بیشرت بوده است که ای
 (.  9لی مشابهت دارد )بین املل

 م. 9019و  9013، 9081های  ده در طی سالــ: بررسی واقعات رسطان مع2جدول 
 (.9از نظر جنس )

نوع واقعات 
 رسطانی

تعداد واقعات  نوع تحقیق
 تحت تحقیق

 زنها مردها
 فیصدی تعداد فیصدی تعداد

 Retrospective 01 20 58.97  96 41.02 رسطان معده
Prospective 92 7 58.23 1 41.066 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : شیوع رسطان معده از نطر جنس2شکل 

41%

59%

زنها مردها
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شود، فیصدی واقعات رسطان معده در نزد  دیده می 2و شکل  2چنانچه در جدول 
   باشد. می های بین املللی ها نیز در مطابقت به دریافت مردها بیشرت است که این دریافت

 نتیجه گیری
ه سن می باشد که بیشرتین میزان شیوع ـا  وابسته بدـده شدیـشیوع رسطان مع -9

 در نزد مردان و زنان مسن به مالحظه می رسد.
 26ده که ـده دریافت گردیـۀ رسطان معـواقع 19ا  ـطی سه سال تحقیق، مجموع -2
ده ـافت گردیـسالگی دری 71ر از ـسالگی و باالت 71 - 69( آن بین سنین  51.28ه )%ـواقع

 های بین املللی مشابهت تام دارد.  ها با دریافت افتاست که این دری
ه جنس ــوط بــ( آن مرب 58.07ه )%ـواقع 03ده، ــض رسطان معـمری 19از جملۀ  -0
 ،ود که در هردو روش تحقیقـه جنس مؤنث بــ( آن مربوط ب 40.02ه )%ـواقع 29مذکر و 

ن دریافت ـبوده است که ایده در نزد مردها نظر به زنها بیشرت ــفیصدی وقوع رسطان مع
 با دریافت های بین املللی مشابهت دارد.

 پیشنهادات
گردد که اعراض و عالیم معمول امراض معده را  به متام مردم عزیز پیشنهاد می -9

 دست کم نگرفته، در صورت موجودیت آن حتام  به دوکتور متخصص مراجعه منایند.
ل ــل خطر قابــل توصیه می گردد تا از عوامــراد کاهــردم، مخصوصا  افــبه عموم م -2

 جلوگیری رسطان مانند عوامل غذایی، انتانی و استعامل مواد مخدر جدا  خود داری منایند.
مخصوصا  قرش جوان توصیه می گردد تا از چاقی و نداشنت فعالیت  ،به متام مردم -0

نیم ل ـد اقـخود ح ۀــم روزانورزش منایند و در پروگرا فزیکی جدا  خودداری منوده و منظام  
 خصوص پیاده روی اختصاص بدهند.ب ،ساعت از روز را برای ورزش

 مآخذ
(  رسطانی اپیدمیولوژی امراض خبیثه ) هـ . ش ( 9010. ) ساعی، محمد حسن -9

 .212 :صفحات .اکادمی علوم .نافغانستا .شای بطناح
2- Gastric Breast Cancer 2002; 1(1); 1-3 available at: 

www.gastricbreastcancer.comfreepdfinter 

 طبیعت
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3- Epidemiology of gastric cancer, available at: 

http://www.wjgnet.com1007-932712354.pdf 

4- Stomach cancer risk factors, available at: 

http://www.cancercenter.com/stomach-cancer/risk-factor-

factors/ 

5- Stomach cancer incidence statistics, available at: 

http://www.cancerresearchuk.org/health-

professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/stomach-

cancer/incidence#heading-Zero  
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 احمدی محقق انجنیر محمد نصیررس  معاون
  

 عوامل اساسی بهره برداری مناسب
 سنگ های ساختامنی کشور

 

 خالصه
 یزان ذخایر، خصوصیاتـاز لحاظ تنوع، رنگ، م سنگ های ساختامنی افغانستان 

ود ـا وجـه افغانستان بـا متأسفانـده، امـر ارزشمند جهان محسوب شـفزیکی و غیره از ذخای
ن ذخایر، در بازار جهانی این محصول چه به صورت خام و ــوتنسیال باال و بالقوه ایداشنت پ

ع در مسیر شگوفایی ــن موانـی تریـچیز دارد. از اصلم ناـده سهـه صورت پروسس شــه بـچ
ود که محیط بیرون، مؤفقیت و پیرشفت ـه عواملی اشاره منــصنعت سنگ کشور، می توان ب

 رار می دهند.صنعت را مورد تهدید ق
 مقدمه

افغانستان دارای پوتنسیل مناسب در بخش معادن سنگ می باشد. مطالعات موجود 
ای رنگه، در ردیف نخست ــد که کشور ما از حیث زیبایی و تنوع در سنگ هــنشان می ده

ان ـدودی در جهـا حـه تــود دارد کــوب در کشور وجــیار مرغـادن بسـرار دارد. معـان قـجه
 (.3) ظیر استبی ن
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ن ذخیرۀ قطعی تنها سنگ مرمر و ـ( ت بلیون 1 میلیارد ) 1ودن ــا دارا بـافغانستان ب
ر غنی سنگ ـهای دارای ذخایف کشور ــهمچنان در انواع سنگ های ساختامنی در ردی
ه، سهم آن در تجارت ـن همـود ایـا وجـا بـهای تزئینی و منا سازی به حساب می آید، ام

 .حصول در خور توجه نیستنی این مجها
 اهمیت تحقیق

 

های فرا رای پروسس سنگ های ساختامنی و راه بیرون بررسی چالش ها و تهدید
 رفت آن در رشایط کشور

 تحقیق مربمیت
 

اهمیت بخش معادن در رشد اقتصادی کشور، توجه بیشرت با این بخش و  به دلیل
ل اساسی ـارزیابی عوام ،د. بناء  ـیع پیش روی آن ایجاب دقت بیشرت را می مناـع موانـرف

بهره برداری مناسب سنگ های ساختامنی کشور در رشایط کنونی از مربمیت خاص بر 
 ما را به اهداف معین خواسته شده برساند. ه و تحقیق در این راستا می تواندخوردار بود

 هدف تحقیق
 

مناسب سنگ های ل اساسی بهره برداری ـــهدف از ارایه این مقاله، ارزیابی عوام
د و انکشاف صنعت سنگ ساختامنی ـل تهدید کنندۀ رشـساختامنی کشور بوده و عوام

رار گرفته، چالش ها و تهدیدهای موجود به ترتیب میزان ـورد مطالعه و بررسی قـکشور م
 اهمیت، اولویت بندی شده اند. 

 سوال تحقیق
 

ناسب سنگ های ساختامنی در اینکه کدام عوامل و تهدید ها مانع بهره برداری م
 کشور شده، در این مقاله جواب ارایه گردیده است.

 تحقیق روش
 های تحلیلی، مقایسوی و ساحوی استفاده به عمل آمده است. روشدر این مقاله از 

ر جهان را دارد. بیشرت سنگ ـافغانستان از جمله کشور هایی است که بهرتین مرم
ه در والیات کابل، لوگر، وردک، هلمند، بدخشان، هرات، ـها ساح های با کیفیت مرمر از ده

 ... عوامل اساسی بهره برداری مناسب
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 سفانه، در کشور ما کمرت از شیوۀ استخراجأ روان حاصل می شود. متـننگرهار، کرن، سمنگان، و پ
هزینه ر ـآالت پد ماشین ـرا خریــود، زیـبا استفاده از ماشین آالت پیرشفته کار گرفته می ش

د ـن ماشین ها کمرت موجود است. در ضمن، خریـای راد فنی جهت استفاده ازـبوده و اف
ل برش ـوده، تنها پـادن بسیار قیمت بـرزه جات ماشین های استخراجی معـل و پـوسای

  (. 94: ص. 1)  تن مرمر متام می شود 933تقریبا  به قیمت 
 29دن و ـمع 63رنگ مختلف در  41نوع سنگ مرمر با  01در حال حارض در حدود 

نفر  6033رشکت را مرصوف داشته و  933گ مرمر، در کشور موجود بوده که کار خانۀ سن
ن سکتور کار می کنند، اما محصول واقعی آن بطور دقیق معلوم نیست. بعضی از ــدر ای

 انواع مرمر ها قرار ذیل اند:
 رات، مرمر کریمی سمنگان، مرمرـمرمر سفید خوگیانی، مرمرسفید چشت رشیف ه

ی سالنگ، مرمر سبز تره خیل ـوالدی میدان وردک، مرمر شیرچایل، مرمر فـسیاه کاب
و کاریز میر، مرمر سبز و سفید هزارۀ بغل و مرمر رسخ کندهار و هلمند از جملۀ مرغوب ترین 

د از صیقل و پالش ـه بوده و بعـوع سنگ های مرمر هستند که دارای جنسیت میده دانـن
 (. 34 .: ص2)  دهندجالی خاص خود را نشان می کاری، شفافیت و 

از جملۀ موانع پیش روی هر صنعت، عواملی هستند که حیات و پیرشفت آن را تهدید 
می کنند. طبق تعریف، تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط صنعت سنگ است و 
به عنوان مانعی بر رس راه آن قرار دارد و صنعت سنگ را از رسیدن به اهدافش باز می دارد. 

که می توان بایستی تهدید هایی را به حد اقل رسانید یا آن ها را به عواملی فرصتی تا جایی 
و مزیتی تبدیل منود. درک درست از تهدیدهای محیطی پروسس صنعت سنگ ساختامنی، 

منوده و  به مدیران کمک می کند تا اسرتاتیژی های را با بینش و فراست بهرتی انتخاب
  ش تری تعیین مناید.مسیر حرکت صنعت را بطور اثر بخ

( تقسیم می شود.  داخلی و خارجی ل )ـل مؤثر بر صنعت به دو دستۀ کلی عوامـعوام
عوامل داخلی در محیط درون صنعت سنگ و عوامل خارجی در بیرون بر صنعت سنگ اثر 
می گذارند. تهدید از عوامل خارجی است و جهت شناسایی آن باید عوامل خارجی مؤثر بر 

رزیابی و بررسی قرار گیرد. در محیط ثابت و بدون تغییر، موضوع تأثیر عوامل صنعت مورد ا

 طبیعت
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 خارجی چندان مهم نیست، اما امروز تغییر به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود.
به همین دلیل، شناسایی درست عوامل تأثیر گذار خارجی و در رأس آن تهدیدها و پیش 

ران با استفاده از روش های علمی و تجزیه و ـ، اهمیت دارد. مدیبینی روند تحوالت آنی آنها
داف خود و ـه اهــل داخلی را جهت نیل بـوانند عوامــتحلیل و واکنش های مناسب، می ت

دوری از تهدیدها بسیج منایند. بدین ترتیب، آن ها قادر خواهند بود با هوشیاری و تحلیل 
دام ـداد اختالل و ناهامهنگی، اقـنفی و مرض، از رخط، قبل از تأثیر پذیری مـدرست از رشای

 منوده و صنعت سنگ را از تهدید های بالقوه و بالفعل دور نگه دارد.
 هدف در شناسایی تهدیدهای صنعت سنگ، تهیۀ یک فهرست نهایی از تهدیدها است.

که منی شود ام ـدف انجـن هـا ایـ/ استنباط می شود، ب یــنهای هامنگونه که از مفهوم واژۀ /
دف، ـر بگذارد تهیه شود، بلکه هـد بر صنعت سنگ اثـمی توان دی کهـفهرست کاملی از هر تهدی

 شناسایی متغیرهای اصلی است که صنعت سنگ باید در برابر آنها واکنش عملی نشان دهد.
ل ـدهای صنعت سنگ های ساختامنی، عوامـن مطالعه، جهت شناسایی تهدیـدر ای

 د. عوامل خارجیـرار گرفته و چالش ها مشخص شده انـنعت مورد بررسی قخارجی مؤثر بر ص
 معموال  در حالت کلی به دو دستۀ بزرگ و رقابتی تقسیم می شود.

 عوامل رقابتی محیطی -
 

عوامل رقابتی از جمله فکتور های است که دقیقا  در محیط نزدیک صنعت وجود دارد 
ع ــأثیر گذاشته، در واقـقیقا  بر مسیر حرکت صنعت تا دـرکدام از آنهـن تغییر در هـو کمرتی

رای صنعت سنگ ساختامنی ـده بـهای رقابتی شناخته شدـد است. تهدیـرقابت بسیار شدی
 کشور به رشح زیر است:

  های جایگزین از جمله کاشی، رسامیک، موزائیکعۀ رسمایه گذاری در تولید کاال توس -9
 ... و

 فی و تجهیزات خارجیوابستگی به برخی مواد مرص  -2
 وابستگی کامل واحدهای پروسس به سنگ های خام معادن داخل کشور -0
 عدم اعتامد به تأمین سنگ خام با کیفیت توسط تأمین کننده گان -4

 ... عوامل اساسی بهره برداری مناسب
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نداشنت ماشین های پیرشفته وعدم پروسس صحیح، ارایۀ محصول نهایی، آن گونه  -1
 که امکان پذیر نیست.

 للی یا بزرگعوامل محیطی بین امل -
 

دتا  در سطح بین ـد که عمــا بزرگ مجموعۀ تحوالتی انــعواملی محیطی بین املللی ی
املللی یا منطقه یی رخ می دهد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت تأثیر گذاشته ، 

 ل تأثیر بگذارد و رسعت آنها راـر آن عوامـبدون آن که صنعت سنگ بتواند به صورت متقابل ب
زرگ از چهار بخش ـل محیطی بـد. عوامـا را تغییر دهـوی حرکت آنهـا سمت و سـکاهش و ی

 اصلی تشکیل شده که عبارت اند از:
 قانونی -عوامل سیاسی  - الف
 عوامل اقتصادی  - ب
 فرهنگی  -عوامل اجتامعی  - ج
 عوامل تکنالوژیکی - د

 قانونی -عوامل سیاسی  - الف
 

یع منوده، قوانین و مقررات محافظت کننده و محدود کننده را این عوامل قدرت را توز
ن عوامل، تأثیر قابل توجهی بر چالش های موجود ـفراهم می سازد. متغیرهای موجود در ای

 در محیط دارد.
 قانونی شـناخته شـده بـرای صـنعت سـنگ سـاختامنی -چالش های عوامل سیاسی 
 کشور به رشح زیر می باشد:

 نرژی و مصارف حمل و نقل با حذف سبسایدیافزایش قیمت ا - 9
 عدم امکانات رقابت اقتصادی تولید کننده گان داخلی با امتعۀ وارداتی  - 2
 مامنعت های سازمان های ذیربط به خصوص منابع طبیعی و محیط زیست -0
 باال بودن میزان مالیات و نرخ بیمۀ تأمین اجتامعی در مقایسه با خدمات ارایه شده - 4
ه گسرتش شهرها و ـــه بــــقرار گرفنت واحدهای پروسس در محدودۀ شهری با توج - 1

 احتامل تعطیلی آنها به دلیل مسایل محیط زیست
 افزایش واردات سنگ بریده شده به دلیل کاهش قیمت تعرفه های وارداتی - 6

تطبیع  
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 کاستی های قانون کار در عدم حامیت از تولید کننده گان - 7
ازی و ـراج، کیفیت سـای استخـمت انکشاف زمینه هـه دولت در قســـــدم توجـع - 8

 بهره گیری مؤثر سنگ های ساختامنی و تزئینی
 عدم ارایۀ خدمات مدیریت ریسک و بیمه در صنعت سنگ ساختامنی -1 

عدم تناسب قوانین و مقررات مرتبط به صنعت سنگ با الزامات جهانی شدن و  - 93
 تجارت جهانی 

 قتصادیعوامل ا - ب
این عوامل بیشرت به ترشیح مشخصات اقتصادی می پردازد. مالحظات اقتصادی به 

ر می گردد. چالش های ـه صنعت سنگ در آن فعالیت دارد، بـماهیت و جهت اقتصادی ک
 اقتصادی شناخته شده برای صنعت سنگ ساختامنی کشور عبارت اند از:

 باال بودن قیمت بهره تسهیالت بانکی - 9
 ال بودن قیمت ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در صنعت سنگ ساختامنیبا - 2
 کمبود منابع مالی برای جایگزینی تجهیزات و خرید سنگ خام ومواد مرصفی - 0
 مصارف انگفت حمل و نقل سنگ بریده شده از واحد ها به بازار - 4

 فرهنگی -عوامل اجتامعی  - ج
یات و سبک زنده گی کسانی را که در محیط خارج ل باورها، نگرش ها، نظرـاین عوام

رهنگی، جمعیت شناسی، مذهبی، ـط فـه از رشایــر می گیرد کــصنعت سنگ هستند در ب
 ل اجتامعیـمی گیرد. چالش های صنعت سنگ ناشی از عوام آموزش و قومی آنها رسچشمه

 فرهنگی عبارت اند از: -
 رشایط کار از دست دادن نیروی متخصص به دلیل سختی - 9
 مامنعت های افراد محلی و برخی دستگاه های اجرایی ذیربط برای رسمایه گذاری - 2

 در معادن
 وابستگی به کارگران خارجی و احتامل اخراج آنها از کشور - 0

 عوامل تکنالوژیکی - د
د حل مسئله و انجام کار را ایجاد ــزار، تکنالوژی و روش های جدیــن نیروها، ابـای
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ان ـا، سازمـات، بازارهــر محصوالت، خدمــد بـپیرشفت های تکنالوژی می توان ایند.می من
های عرضه کنندۀ مواد اولیه، توزیع کننده گان، سازمان های رقیب، مشرتیان، پروسه های 

د بگذارد. تهدیدهای ــا پایگاه رقابتی، اثرات شدیــای بازاریابی بر موضع یـو روش هتولید 
ۀ خدمات مناسب پس از فروش ـدم ارایــاز عوامل تکنالوژیکی شامل ع صنعت سنگ ناشی

 ماشین آالت و تجهیزات و همچنان نبود زیرساخت های کافی و مناسب جهت توسعۀ صنعت
 سنگ می باشد.
( اولویت تهدید های صنعت سنگ به ترتیب رضیب اهمیت نورماالیزیشن 9در جدول )

قانونی، مهمرتین  –( آمده است، عوامل سیاسی 9)طوری که در شکل ده است. هامنـشده، آم
تهدید های صنعت سنگ را ایجاد منوده اند و عوامل اقتصادی و رقابتی در ردیف های بعدی 

 قرار دارند.
 

 

 چالش زای صنعت سنگ ساختمانی و میزان اهمیت آن در کشور : عوامل1شکل 

 قانونی -سیاسی 

 رقابتی

 تکنالوژی

 فرهنگی -اجتماعی 

 اقتصادی

 طبیعت
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 کشور به اساس اهمیت : مشکالت و تهدیدها فرا راه  صنعت سنگ ساختامنی9 جدول
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 نتیجه گیری 
با توجه به ذخایر ارزشمند سنگ ساختامن در کشور، در راستای ارتقای این صنعت 

عامل اصلی  21لزوم شناسایی تهدیدهای این صنعت، توجه خاص می طلبد. در این مقاله 
کشور شناخته شده که بر حسب اولویت، طبقه بندی گردیده است.  برای سنگ ساختامنی

ل صنعت ـن عوامـرار دارد. مهمرتیـی قـقانون -ل سیاسی ـتۀ عوامـدها در دسـبیشرتین تهدی
ی ذیربط ـی و برخی دستگاه های اجرایـراد زورمند محلــسنگ ساختامنی، مامنعت های اف

رداری از ـره بـا و تجهیزات بهـودن قیمت ماشین هــه گذاری در معادن، باال بــرای رسمایـب
واد مرصفی، ـد سنگ خام و مـع مالی جهت جایگزینی تجهیزات و خریـمعادن، کمبود مناب

 افزایش قیمت انرژی و مصارف حمل و نقل با حذف سبسایدی ها است. 
  پیشنهادها

پوتنسیال  جهت کاهش اثرات تهدید های موجود، پیشنهاد می شود با توجه به وجود
باالی این صنعت در کشور، سیاست گذاری های مناسب به منظور برقراری تعامل با کشور 

ل در زمینه های مختلف از جمله ـــه نیاز به تعامـر با توجـن امـام گردد. ایـهای مختلف انج
ا کیفیت و قیمت مناسب از کشورهای تولید کننده و ـــواردات تجهیزات معارص و پیرشفته ب

 چنان صادرات محصوالت تولیدی، رضوری می باشد. هم

29 
قرار گرفنت واحدهای پروسس در محدودۀ شهری با توجه به گسرتش شهرها و احتامل تعطیلی آنها به 

 دلیل مسایل محیط زیست
 وابستگی کامل واحد های پروسس به سنگ خام معادن سنگ خام داخل کشور 22
 محیط زیستمامنعت های سازمان های ذیربط به خصوص منابع طبیعی و  20

 وابستگی به برخی مواد مرصفی و تجهیزات خارجی  24

 عدم موجودیت قانون مندی استخراج و کاربرد آنها 21
 سنگ بعد از استخراج توسط مواد انفجاری و اسکواتور % 50هدر رفنت  26
 عدم شفافیت قرارداد ها 27
 عدم تضمین رسمایه گذاری های خصوصی 28

29 
زشی برای انجنیران و کار گران جهت آشنایی آنان با روش ها و تکنالوژی عدم کورس های آمو 

 جدید تولید

 طبیعت



 

73 
 

سازنده گان و تولید کننده گان داخلی، تجهیزات و قطعات باید مورد حامیت دولت قرار 
د تا تولید کننده گان بتوانند محصوالت ــن بخش افزایش یابــگیرند و نیز رسمایه گذاری در ای

ا محصوالت خارجی در اختیار معادن و ــبا  قیمت کمرت و کیفیت مناسب در رقابت ــخود را ب
 های پروسس قرار دهند. واحد
در راستای کاهش قیمت ماشین ها و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در صنعت  

 سنگ، کاهش تعرفه های واردات ماشین آالت بسیار مؤثر است. 
 جهت جلوگیری از آسیب جدی صنعت سنگ از افزایش قیمت انرژی پیشنهاد می گردد

ا استفاده از ـد روی آورده و بـه تکنالوژی های جدیـادن و واحدهای پروسس سنگ بـکه مع
اتوماتیزیشن، بهره وری و کارایی واحدها را افزایش داده و در نتیجه با کاهش قیمت متام 

 شده محصوالت، توانایی رقابت با سایر کشور های تولید کنندۀ سنگ را داشته باشند.
 مآخذ 

 .ه استفاده از سنگ مرمر افغانستانررسی نحو ـب هـ .ش (، 1394)  م.ـریسادات، م -9
  322. . صفحات:طبیعت، اکادمی علوم 37تحقیقی شامره  -علمی  ۀمجموعه مقاالت، مجل

ر ـناش .اقتصاد سنگ در افغانستان هـ . ش (، 9081) الم نجم الدین.ـترین، غ -2
 .991 . صفحات:مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون

  . پوپل، کریم، معادن سنگ مرمر در افغانسان.3
Availaple at: http://www.pajhwok.com/dr/opinions (accessed: 11/ 

5/2018). 
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 قریشی شجاعه معاون رسمحقق انجنیر شا
 

 ارص کانکریتیکاربرد سیخ گول در عنارزیابی مؤثریت 
 

 خالصه
عملیات مختلف؛ از قبیل رد سیخ گول و ـه مؤثریت کاربـدر این مقاله اوأل راجع ب

کل دادن، بسنت و نصب کردن سیخ ها ـرش، شـودن، بـیه، انتقال، باربندی، انبار منـته
کاربرد سیخ گول را در طور مفصل ترشیح، مزایا و نواقص  را بهدر عنارص آهن کانکریتی 

رار گرفته ـررسی قـه و بـورد مطالعـر، مـن کانکریتی تحریـعنارص یک ساختامن آهمتام 
 - مقایسه وی و تحقیق -ه جانبه؛ یعنی تحلیلی ـررسی و مطالعۀ همـد از بــه بعـاست. ک

ده و در اخیر دیاگرام ارزیابی ــر گردیــای مناسب را انتخاب و تحریـــــساحوی، شیوه ه
 اقتصادی -ی تخنیکی ـترسیم و ارزیابوع کرکاسی ـساختامن نصادی استحکام و مؤثریت اقت

های  ده و پیشنهادـر گردیـشده و در پایان مقاله نتایج بدست آمده، بطور مشخص تحری
 الزم ارایه گردیده است.

 مقدمه
سیخ بندی یکی از سه رکن اصلی عنارص آهن کانکریتی است که کیفیت و قیمت آن 

یک ساختامن تأثیر مستقیم و تعیین کننده دارد. عملیات مختلف؛  در کیفیت و قیمت نهایی
(،  نحوۀ خم کردن (، برش، شکل دادن ) گدام منودن از قبیل، تهیه، انتقال، باربندی، انبار )

اد می منایند. ـۀ سیخ بندی یـا را در عنارص کانکریتی بنام پروسـبسنت و نصب کردن سیخ ه
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کردن این عملیات، معیاد اعامر پروژه را تقلیل داده و در سازمان دادن درست و میکانیزه 
رد سیخ گول در ـهمچنان، کارب ه جویی اقتصادی ساختامن منجر می گردد.ـنتیجه به رصف

مرتبه اضافه  1ساختامن های کانکریتی مؤثریت های؛ چون بلند رفنت مقاومت فشاری، 
 انکریت را به همراه دارد. شدن مقاومت کششی، چسپش و پیوستگی بهرت بین فوالد و ک

ادۀ ـدن متناسب دو مـه از یکجا شـادۀ ساختامنی است کـن کانکریت عبارت از مـآه
ساختامنی؛ یعنی سیخ های فوالدی و کانکریت بوجود می آید. ترکیب سیخ های فوالدی 

کار رفته رض یکجا و باهم کار منودن آنها بـو کانکریت در یک ساختامن آهن کانکریتی، غ
ر بار ـه از اثـا تشنجات کـوه ها یـه مطابق تقسیامت قـهای الزموالدی در جاـسیخ های ف و

 های وارده در یک جزء آهن کانکریتی بوجود می آید، قرار داده می شوند.
نظریۀ اساس پیدایش آهن کانکریت از دو مادۀ دارای خواص میخانیکی مختلف در 

ای گول در ناحیۀ کششی منحیث یک ـاز سیخ ه ود که از کانکریت در ناحیۀ فشاری وـآن ب
 جزء واحد ساختامنی استفاده به عمل آید.

 اساس مشرتک کانکریت با سیخ های فوالدی را آمیزش های مفیده طبیعی، خواص
 مهم فزیکی و میخانیکی آنها بگونه ذیل تشکیل می دهد: 

و  چسپیدهکانکریت در وقت سخت شدن به صورت محکم با سیخ های فوالدی  الف:
کل ـم یکجا کار و تغییر شـهاـهای وارده بار ـد تحت بـی واحـه حیث یک جز ساختامنـب

 می کند. 
والدی داخل خود را از ــد، سیخ های فـه دارای سمنت کافی باشـکانکریتی ک ب:

 زنگ زدن و تأثیرات مستقیم آتش محافظت می منایند. 
م نزدیک ـــا هـی بـاتساع خط کانکریت و سیخ های فوالدی دارای رضیب های ج:

د تشنجات ـۀ سانتی گریـع تغییر حرارت تا حدود صد درجـبوده که از این سبب در مواق
اد نگردیده و هکذا تغییر شکل مرضۀ لغزشی ـواد مذکور ایجـل مالحظه در مـابتدایی قاب

 سیخ های گول در کانکریت رخ منی دهد.
 اهمیت تحقیق

 

تهیۀ سیخ گول و پروسۀ سیخ بندی، در  ـۀکیفیت و بودج ،ی که می دانیمـاز آنجای

 ... کاربرد سیخ گول درارزیابی مؤثریت 
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ی یک ساختامن تأثیر مستقیم و تعیین کننده دارد. بناء ، کاربرد ــۀ نهایـکیفیت و بودج
 سیخ گول در اعامر ساختامن های آهن کانکریتی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 مربمیت تحقیق
بسیار زیادی رضورت دارد. از جانب ه مصارف ـن کانکریتی بـاعامر ساختامن های آه

  مصارف مجموعی یک ساختامن را تشکیل  % 25روسۀ سیخ بندی، ـدیگر، سیخ گول و پ
ن کانکریتی از مسایل نهایت ـد، بناء  کاربرد درست سیخ گول در ساختامن های آهـمی ده

 مربم و با ارزش می باشد. 
 هدف تحقیق

رده، مقاومت ــــی کانکریتی را بلند بکاربرد درست سیخ گول، کیفیت ساختامن ها
ه ساخته، پیوستگی ـرتبه اضافــم 1زایش داده، مقاومت کششی را ـفشاری کانکریت را اف
انجام رده و رس ـدرز های کششی جلوگیری ک شـوده، از پیدایـرت منـفوالد و کانکریت را به

ار دادن آن ها نظر سازمان دادن درست، میکانیزه کردن عملیه های کاربرد سیخ گول و قر 
ه ـه رصفـرده و بـن کانکریتی را باال بـا تشنجات، مقاومت عنارص آهـه تقسیامت قوه ها یـب

 جویی اقتصادی ساختامن منجر می گردد. موضوعات فوق الذکر هدف این مقاله را تشکیل
 می دهد.

 سوال تحقیق
ع ــی، مانرد سیخ گول باالی مقاومت کششی کانکریت، مقاومت فشار ـا کاربـآی

 ریت دارد؟ درـاد درز های کششی و در مجموع باالی مقاومت عنارص کانکریتی مؤثـایج
 این مقاله کوشش بعمل آمده تا پاسخ قانع کننده ارایه گردد.

 تحقیق روش
علمی  ساحوی، مقایسه وی، معلومات -در این مقاله با استفاده از روش های تحلیلی 

 گردیده است.استفاده کتابخانه یی و انرتنی 
منظور از سازماندهی پروسۀ سیخ بندی، این است  سازمان دادن پروسۀ سیخ بندی:

که تجهیزات و نیروی انسانی الزم برای تحویل گرفنت سیخ های مورد نیاز، تحت رشایط 
ود در ـل خـا در محــه سیخ های مطابق نقشه و نصب آنهـــــا بـل شدن آنهـکنرتول شود. تبدی

 طبیعت
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حال اجرأ بنحوی فراهم گردد تا هیچ نوع سکتگی، به دلیل نارسایی کار سیخ  ساختامن در
 بندی در پالن تقویمی کار ساختامن تغییر، وارد نگردد و برای تأمین این هدف الزم است:

 به پروژه ،ل کنرتولـط مناسب و قابـورد نیاز، تهیه، انتقال و در رشایـهای م سیخ -
 تحویل شود.

پیش بینی و امکانات مناسب برای بار اندازی، بارگیری، جا بجا  انبار مناسبی با -
واع مختلف سیخ ها، جدا از هم و با امکان دسرتسی رسیع به نوع ـکردن و انبار کردن ان
 دلخواه، صورت گیرد. 

فضأ و تجهیزات مناسب برای باز کردن و کش منودن سیخ های که به صورت  -
که ضمن حمل و نقل خمیدگی پیدا  ا سیخ هاییـی گردند و ل میــ( تحوی حلقه کالف )

 کرده اند، پیش بینی شوند. 
 فضـأ و تجهیزات مناسب برای بریدن سیخ ها فراهم گردند.  -
داده  اختصاص کل دادن سیخ هاـرای خم کردن و شـمحل و تجهیزات مناسب ب -
 شود. 
 گردد.  فضأ و امکانات الزم برای متیز کردن و پاک کاری سیخ ها تأمین -
ها و اتصال آنها پیش بینی  محل، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای بهم بسنت سیخ -

 و فراهم شود. 
جای کافی برای انبار کردن  سیخ هایی که بهم بسته شده و به صورت شبکه یا  -
 سیخ ها در آمده اند، اختصاص یابد.  قفسه
 بکه ها و قفسه های سیخ،وسایل الزم برای بلند کردن، جابجا منودن و نصب ش -

 پیش بینی و فراهم گردد. 
ط زیست و کار ـو رشای دهـه کار گامشته شـور فوق بـام امـرای انجـی بـراد مسلکـاف -

 مناسب برای آنها فراهم گردد.
ها مستلزم فضای نسبتا  بزرگ و مرصف انرژی  با توجه به این که تغییر امتداد سیخ

ار ـع بـل کار، از موقـام مراحـود که در متـش اذـتدابیر اتخد ــقابل مالحظه یی است، بای
اندازی و تحویل تا تبدیل سیخ ها به شبکه یا قفسۀ سیخ بندی، حد امکان امتداد سیخ 
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  (. 10: ص.  0 ) عوض نشود ها
ی ـنهای ــۀسیخبندی، در کیفیت و بودج ۀروسـسیخ گول و پ ۀتهی ـۀکیفیت و بودج

 قیم و تعیین کننده دارند. یک ساختامن، تأثیر مست
( انجام می شود  رسد و گرم برش سیخ گول به دو طریقه ) برش سیخ گول فوالدی: 

رش گرم، تنها به اجازۀ ـای بیشرتی برخوردار است. معموال  استفاده از بـو برش رسد از مزای
د، قیچی رش رس ـرای بـن وسیله بـر می باشد. ساده تریـانجنیران مراقبت کننده، امکان پذی

ن قیچی ها به اندازه های متفاوت و با قدرت برش مختلف ساخته می شوند. البته ـاست. ای
هستند نیز وجود دارند که  معروف ماشین های برقی برش سیخ گول فوالدی که به گیوتین

 .  ( 4 ص. :1 ) باعث رسعت بخشیدن پروسۀ برش کاری می شود
با ردن سیخ ها: ـم کــوۀ خــنح
ه دشواری؛ کار خم کردن سیخ ها توجه ب

میز سیخ خمکن و برای کاهش فشار، از 
 استفاده می شود.

و  80cmن میز معموال  ـــــارتفاع ای
است و طول آن با توجه به  1mعرض آن 

 طول سیخ ها و امکانات دستگاه می تواند
نظر گرفته شود. بر روی در  m(9-3)بین 

خمکن سیخ ها قرار دارد.  میز، صفحۀ
فحۀ فوالدی مربع یا مستطیلی که بر ص

  کوبیده روی آن تعدادی میخ های فوالدی،
 (. 0ص.  : 5 ) شده است

صفحۀ خمکن، سیخ های فوالدی 
را از طریق تاب دادن بر روی میز، ثابت 

سیخ ها را به  Fکرده و با استفاده از رنج 
 شکل های مورد نظر خم می کند. 

 (4ص.  :6: برش توسط قیچی میخانیکی)9شکل

 (.2ص.  :6) : خم کردن سیخ گول روی میز2شکل 

 طبیعت



 

79 
 

فوالدی باید قبل از کانکریت ریزی، براساس  سیخ های بسنت سیخ ها به یکدیگر:
 طرح و محاسبه، به یکدیگر بسته و یک پارچه شوند تا از بیجا شدن آنها طی عملیات کانکریت

 ریزی، جلوگیری شود.
بسنت سیخ ها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت پروژۀ ساختامنی 

ورد چگونگی آن به عهدۀ انجنیران ـم و نوع عنارص ساختامنی دارد که تصمیم گیری در
 باشد تا حد اکرث استفاده از سیخ ها صورت گیرد.  مراقبت کننده می
ا قسمتی از ــگاهی متام ی

ته ــالب بسـسیخ ها را خارج از ق
بکه را ــبندی می کنند و یک ش

تشکیل می دهند و سپس آن را 
انند شبکه ـته، مـالب گذاشــدر ق

ها و بعضی  کف تهداب ها و گادر
ه ـــالب بـاوقات سیخ ها را روی ق

یکدیگر می بندند؛ مانند سیخ 
 های سلپ های کانکریتی. 
ه ـــــبرای بسنت دو سیخ ب

یکدیگر از سیم فلزی نرم با قطر 
(1-2)mm ردد ــــگ استفاده می

ن عمل گره ــــکه اصطالحا  به ای
 زدن می گویند. 

   قرش محافظوی کانکریت 
برای (:  دار یا لقمه) فاصلۀ نگه

ایجاد پوشش یکنواخت کانکریت، 
 روی سیخ ها از قطعاتی به نام فاصلۀ نگهدار یا لقمه استفاده می شود. 

ا کانکریت تهیه شده و بخاطر ایجاد قرش محافظوی، قبل از ـن قطعات از سنگ و یـای

 (.0 .ص:6محکم منودن سیخ گول بایکدیگر): 0 شکل

 (.6ص.  :0: اندازۀ اعظمی گژدمک ها در گادر )4شکل 
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 کانکریت ریزی، در فواصل مناسب تحت شبکۀ سیخ بندی شده گذاشته می شود. 
کانکریت یک عایق خوب برای سیخ ها بوده که با قرش محافظوی معین، سیخ ها را از 

      د و از زنگ زدن آن نیز جلوگیریــه های بلند محافظت می منایـــرارت در درجـتأثیرات ح
 می کند.

 د از جنس کانکریت و یا سنگ طبیعی باشند تا موجب زنگ خوردــقرش محافظوی بای
  (. 321: ص.  4)  ام های انحنا یافتۀ سیخ های فعال نشودگی سیخ ها و انج

قرار  cm (7-0.8)ن کانکریتی از ـاد عنارص آهـه ابعـــضخامت قرش محافظوی نظر ب
 ذیل انتخاب گردد:

 cm 10ای قرش نازک که ضخامت آن الی ـدر پلیت های پوشش و ساختامن ه -
 می گردد.اخذ   cm (1.5-0.8)باشد، قرش محافظوی آن در حدود

د، قرش ــباش cm (40x40)ی ـــع آن الـاد مقطــــه ابعــه های کــا و پایـهدر گادر  -
 اخذ می گردد.  cm (2.5-1.5)محافظوی آن در حدود 

قرش  ،دـباش cm 40ر از ــه تــاد مقطع آن اضافــه ابعـی کـه هایــدر گادر ها و پای -
 ردد. اخذ می گ cm (3.5-2.5)محافظوی آن در حدود 

ها و غیره استفاده به عمل آمده والد های وزن بردار یعنی انگالرندر صورتیکه از ف -
 .گردد انتخاب می (cm 5)باشد، طبقۀ محافظوی آن اقال  

ها و تهداب های نوع فابریکه یی، اگر زمین یا بسرت تهداب، تپک کاری و در گادر  -
 اخذ گردد. cm 3.5آماده شده باشد، در آن صورت طبقه محافظوی اقال  

در تهداب های گسرتده که ضخامت آن اضافه تر از یک مرت باشد، در آن صورت  -
 گردد.  اخذ می cm (7-5)طبقۀ محافظوی بین 

 به مواد چربیبه هیچ وجه از سیخ های زنگ زده و یا آغشته متیز کردن سیخ گول: 
 ،روغنخاک و گل، خ ها به . در صورت آلوده گی سیدر عنارص کانکریتی نباید استفاده شود

اقدام و بعد از  سازی آن بندی به پاک یا زنگ زده گی، باید قبل از اجرای سیخ گریس و
  تأیید انجنیران مراقبت کننده به کانکریت ریزی اجازه داده شود.

برای رفع آلوده گی و زنگ زده گی می توان با پالش توسط برس های فوالدی و یا 
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 (  1: ص.  6 : سیخ های زنگ زده گی )5شکل 

 ا رفع منود.توسط ریگ این مشکل ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  به طور عموم سلب ها به دو نوع  می باشد:آهن کانکریتی:  سلب هایسیخ بندی 
عبارت از هامن سلب های اند که (: one way slabs)طرفه  سلب های یک -:9

)باشد.  2اضافه تر از  اــر عرض آن مساوی یــنسبت طول ب
 طول

 یا عرض
ll

ls
≥ و در سمت  (2

. بناء  سیخ های فعال در این نوع پلیت ها در کند اه خود در حالت انحنا کار میکوت
 سمت کوتاه انداخته می شود.

 2تر از  ل بر ضلع کوتاه سلب کوچکـ: اگر نسبت ضلع طویسلب های دو طرفه -:2
𝑙1باشد؛ یعنی 

𝑙2
<  ( گردد، بنام سلب دو طرفه، یاد می شود. همچنان، سلب دوطرفه،(2

متکی به اطراف نیز نامیده می شود. بناء  در ناحیۀ تحتانی در مقابل کشش در هر دو 
ر دو جهت، باالی یکدیگر عمود ـود و سیخ ها در هـجهت سیخ های فعال انداخته می ش

 قرار داده می شود. 

گادر آهن کانکریتی عبارت از اجزای ساختامنی  سیخ بندی گادر آهن کانکریتی:
کانکریت و سیخ ها ساخته می شود. گادر می تواند ساده متکی باشند از  افقی اند که از

اتکأ تا اتکأ که بنام گادر های دارای وایه ساده یاد می شوند یا به شکل قبال  ریخته شده 
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 ( تولید شده می توانند. مرت 23 فت ) 63تولید شده اند. بیم ها یا گادر ها تا 

ده خواهد ـرار دهیم، دیــانحنأ تحت آزمایش ق اگر یک گادر کانکریتی را در حالت
ور متذکره ـر از محــفعال در حالت فشار و پایین تکه قسمت های باالتر از محور غیر  شد

 در حالت کشش قرار می گیرد.

ه ــر دو ناحیۀ کششی و فشاری تقویـوالد اساسی در هـط فـه توســیک گادر یا تخته ک
ط انجنیری و یا ــاد می شود. اکرثا  نسبت رشایـده، یـه شـویام دو طرف تقـه نــد، بـشده باش

دود کردن ابعاد گادر می شود. مومنت مقاومت گادر با ـه محـل دیگر، رضورت بــبعضی دالی
رای مقاومت کردن کمرت باشد. ـورد رضورت بـد از مومنت انحنایی گادر مـابعاد محدود، شای

 (. 5: ص.  1 ) توسط سیخ گول تقویه می گردند به همین خاطر، گادر ها در هر دو ناحیه

 ( 1: ص.  6 ی پلیت پوشش متکی به اطراف ): سیخ بند6 شکل
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 سیخ های فعال ناحیۀ کششی گادر در قسمت پایین تر از محور غیر فعال و سیخ های
که د ـد متذکر شـبای ،دـفعال گادر موقعیت دارنر از محور غیر ــناحیه فشاری در قسمت باالت

 ا بست ها محکم می گردد.ــا و یط گژدمک هـسیخ های فعال ناحیه کششی و فشاری توس
وظیفۀ گژدمک ها در گادر های آهن کانکریت برعالوۀ بسته بندی سیخ های فعال طوالنی، 

ه همین خاطر، گژدمک ها در نزدیک اتکا گادر به ــقوه های برشی را نیز جربان می کنند. ب
 (. 7د شکل )فواصل نزدیک و در وسط گادر به فاصله های دور تر انداخته می شود؛ مانن

ساختامنی  زایـن کانکریتی اجـای آهـه هـپایسیخ بندی پایه های آهن کانکریتی: 
 ایستادۀ اند که از کانکریت و سیخ ها ساخته می شوند و در مقابل قوه های فشاری مقاومت

 خوبی دارند. 
سط در پایه های کانکریتی، تقویۀ فوالدی الزم است؛ زیرا در کانکریت ساده به آسانی تو 

متوازن ارهای غیر ـرارت و بــه همین قسم تغییرات حــبود. ـدا می شـتشنجات انحنایی درز پی
سیخ های تقویۀ طولی در وسط پایه ها قرار داده موجب درز و تخریب کانکریت می شود. 

ویه ـمی شود و آنها از همدیگر به فاصله های معین اخذ موقعیت می کنند. سیخ های تق
های مناسب بسته بندی می شود. گژدمک ها سه سط گژدمک ها در جانندۀ طوالنی تو ک

  وظیفه دارند:
 قوه های برشی را جربان می مناید. - 9
 کند. قوه ها را به طور مساویانه باالی سیخ های فعال طوالنی تقسیم می - 2

 : سیخ بندی گادر های ساختامنی7شکل 
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 های معین نگهداریه جاــه تقسیامت قوه ها بـر بـی را نظـسیخ های فعال طوالن - 0
  (. 8: ص. 1)  کند می

باشد و ا گژدمک ها می تواند اشکال مختلف را داشته ـد متذکر شد، بست ها و یـبای
ع یی، مستطیلی و یا دایره وی ــه مربــمی کند؛ یعنی اگر پای ه تعیینــشکل آن را خود پای

ازه ره وی می باشد و اندـا دایـع یی، مستطیلی و یـد، شکل بست ها نیز بالرتتیب مربـباش
کوچک تر آماده می شود، یعنی اگر مقطع  cm 5گژدمک ها نسبت به ابعاد پایه حد اقل 

آن بخاطر  cm 5گرفته می شود و  cm (35x35)باشد، سایز گژدمک ها  cm (40x40)پایه 
 قرش محافظوی در نظر گرفته می شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  سـاختامن نـوع کرکاسـی                                                    از دیاگرام استحکامیت، اطمینانیت و مو ثریت اقتصـادی
                                                                 دیــده مــی شــود کــه محکمیــت، اســتواری و پایــداری ســاختامن هــای آهــن کــانکریتی 

 : سیخ بندی پایه های ساختامن8شکل 
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    هـای                  (، پایـه هـا، گادر        تهـداب               ر؛ یعنی سـپل )                ه عنارص اساسی تعم  ــ    وط ب  ــ         تقیام  مرب  مس
                      ه در مجموع اجزای عنـارص ـ                                 ی و پلیت های پوشش یعنی سلب است کـ         ی و طوالنـ      عرضان

  .                                                       وط کانکریت، تهیه سیخ گول و پروسۀ سیخ بنـدی تشـکیل مـی دهـد                    فوق را تهیۀ مواد مخل
                                                                             از این که ساختامن های کانکریتی در مقابل قوه های فشاری بسـیار خـوب کـار مـی کننـد،

         ن ضعف را ـ   ای                                  د که با استفاده از سیخ گول فوالدیـ                              در مقابل قوه های کششی ضعیف ان
                           گول، پروسۀ سـیخ بنـدی و قـرار                     د در قسمت تهیۀ سیخ  ــ                         می توان جربان منود. پس، بای

                                     وۀ کششی در عنارص مختلف ساختامن هـای آهـن   ــ          ه تقسیامت ق  ــ                 گرفنت سیخ ها نظر ب
      (.    1   شکل                           کانکریتی نهایت توجه منود )

 

 
 

 پروسۀ سیخ بندی و تهیۀ سیخ گول :9شکل 
 نتیجه گیری

به کانکریت در وقت سخت شدن به صورت محکم با سیخ های فوالدی چسپیده و  - 9
 حیث یک جزء ساختامنی واحد تحت بار های وارده با هم یکجا عمل و تغییر شکل می کند. 

وده، دقت و ــک کار تخصصی بـیخ بندی در ساختامن های کانکریتی یـروسۀ سـپ - 2

 ... برد سیخ گول درکار ارزیابی مؤثریت 
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 نظارت جدی بر آن الزم است. 
ا قرش محافظوی ـده که بـرای سیخ ها محسوب شــق خوب بـکانکریت یک عای - 0
گ زدن جلوگیری ـات بلند محافظت و از زنـرارت در درجـیخ ها را از تأثیرات حـ، سمعین

 می مناید. 
أثیر مستقیم و تعیین کننده در اعامر ـکیفیت سیخ گول و پروسۀ سیخ بندی، ت - 4

 یک ساختامن دارد. 
 پیشنهادها 

 می گردد زمانی از سیخ های فوالدی در ساختامن های آهن کانکریتی استفادۀ مؤثر - 9
های مناسب آن قرار گیرد؛ یعنی سیخ بندی وه ها در جاـه تقسیامت قـکه سیخ ها نظر ب

 توسط کارگران مسلکی و تخصصی صورت گیرد. 
به متام سیخ های طولی در فواصل معین بسته نقشه گژدمک ها باید مطابق  - 2

 . بندی شوند
از دستگاه های هوا  ده شده وـد توسط قیچی مخصوص بریـمتام سیخ ها بای - 0

 برش بخاطر قیچی منودن سیخ ها تا حد امکان خود داری گردد. 
 ه صورت رسد و تا حد امکان با دستگاه های میخانیکی خمـمتام سیخ ها باید ب - 4

 شوند و از خم کردن سیخ ها به کمک حرارت هوابرش جدا  خوداری گردد.  
رش محافظوی ـرای قـزی، تدابیری بـیۀ کانکریت رـا قبل از پروسـردد تـی گـسع - 1

 عنارص آهن کانکریتی به صورت دقیق در نظر گرفته شود.
مواد چربی در عنارص کانکریتی  هـز سیخ های زنگ زده و یا آغشته ببه هیچ وجه ا - 6

 نباید استفاده شود.
 مآخذ    

و  جلد اول .رهنامی مواد ساختامنی (،ش  .ـ ه 9010. ) رشیفی، محمد دین - 9
   . 123 . صفحات:افغانستان -کابل ستقبل، چاب سوم، دوم، انتشارات م

 ۀرسال .زیـن کانکریت ریـبررسی موازی (،ش  .ـ ه 9081. ) قریشی، شاه شجاع - 2
 .994 صفحات: .لمی محقق، اکادمی علوم افغانستانع ۀجهت ترفیع به رتبـ تحقیق علمی 
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در  ن کانکریتیـؤثریت ساختامن های آهـم هـ . ش (. 9010)  اع،ـاه شجـقریشی، ش - 0
. ع اول. رب03مسلسل  ۀوم، شامر ــرات اکادمی علـاست نشـطبیعت. ری ۀــمجل .کشور

 .911 صفحات:
 ترجمه .نهای ساختامها و مدیریت کار  روش (، ش .ـ ه 9074 . )ی. س. وـنونال - 4

ر ــز نشـنتشارات مرکیر کبیر، اـت علمی دانشگاه صنعتی امیأ ی بانکی، عضو هـمحمد تق
 .636 . صفحات:چاپ دوم نعتی امیر کبیر،دانشگاه ص

 1 - alizadeh ،hamed ،«91/38/9081، «آرماتور بندی.  
http://haftenamegh89.persianblog.ir/post/6/ Available:   

 ش. .ـ ه 1392، سال «سم های کاربرد سیخ گولر »سعیدی،علی رضا،  - 6 
ccessed:1392)a( http://www.mojepishrro.Ir Available:  

 
    
  

 ... کاربرد سیخ گول درارزیابی مؤثریت 

http://haftenamegh89.persianblog.ir/post/6/
http://www.mojepishrro.ir/
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 اکرت میرویس حقملډڅېړنوال 
 

 ( بواسیرو بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )
 د پېښو پرتلیزه څېړنه  

 

 لنډیز
کالونو ل.  1386او  1385، 1384څېړنه په رسدار محمد داود خان روغتون کې په دا 
او  Prospectiveه ــومات یې پـره شوې ده او څېړنیز معلــډول ترس Descriptiveکې په 

Retrospective  شکلونو رسه راټول شوي دي. پهProspective  ناروغانو  42شکل کې د
انو څېړنیز معلومات تحلیل شوي دي. له ـناروغ 189شکل کې د  Retrospectiveه ــاو پ

ه ځینو ناروغانو کې یواځې ـدې څېړنې څخه جوته شوه چې د بواسیرو د ډول له مخې پ
داخيل، په ځينو ناروغانو کې یواځې خارجي او په ځینو ناروغانو کې دواړه ډوله بواسیر 

دم کې مختلط ــه دوهم قــي، پږېلیدل ک رـولو ډېـټ واسیرو پېښې ترـداخيل ب. د کېږيلیدل 
د                            واسیرو پېښې نسبتا  کمې دي.ــه انفرادي ډول د خارجي بــخو پ ،ريـرې پېښې لــواسیر ډېـب

له تحلیل څخه څرګنده شوه چې د داخيل او خارجي بواسیرو د پېښو  وڅېړنیزو معلومات
 دی. 1:  5              تناسب تقریبا  

 یله کې معلومه شوه چې د داخيل بواسیرله بلې خوا، د څېړنیزو ارقامو د تحلیل په پا
او  ه ترتیب رسه په درېیمهـوروسته پ ،ټولو ډېرې پېښې په دوهمه درجه کېلرونکو ناروغانو تر 
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 ه بواسیر لرونکي ناروغان ډېریـۍ درج ه کوي او لومړـه مراجعـــڅلورمه درجه کې روغتون ت
 ي.وخت په تصاديف ډول د معایناتو په ترڅ کې تشخیص شوي د

 ډېرټولو  تربجو کې  7داخيل بواسیر په له څېړنې څرګنده شوه چې  ،همدارنګه
لیدل بجو کې  0او  99ه ـره پـه ترتیب سـدم کې پـه دوهم او درېیم قـپ ؛کېږيرامنځ ته 
بجو  0 ،7او  0 ،7 ،99 ، 7 ،99ټګونو په صورت کې په  بواسیريمتعددو داخيل  د .کېږي
                   د پېښو سلنه نسبتا  بجو کې یې  0، 99ه ــپ ؛رسه مساوی ده                     د پېښو سلنه تقریبا   کې یې

بجو کې  92او  1 ،93 يش بواسیري  ټګونه په کېدایکمه ده؛ پرته له پورته نقطو څخه، 
 هم رامنځ ته يش.

 تربجو کې  6په  ي ټګونهبواسیر  يخارج همدارنګه په څېړنه کې ولیدل شول چې
بجو کې  12او  3یم قدم کې په ترتیب رسه په په دوهم او درې ؛کېږيټولو ډېر رامنځ ته 
تر ټولو کمه سلنه جوړوي بجو کې  10خارجي ټګونه په ؛ کېږيرامنځ ته بواسیري ټګونه 

 يش متعدد خارجي ټګونه په بېالبېلو نقاطو کې رامنځ ته يش. کېدایاو 
 رسیزه

 

پاړسوب د  دا .وم یادیږيــه نــد بواسیرو پ (،Varicose) وریدونو پاړسوب يباصور  د
ه پایله کې وینه په دې ــې د بې کفایتۍ له کبله چې پتخلی ضفیرې د يدــوریباصوري 

 .کېږيوریدونو کې ډنډیږي، رامنځ ته 
 Haemorrhoid؛ کېږير کارول ــاصطالحات ډېPile او  Haemorrhoidبواسیرو ته د 

 دلوېبه د ooRRsاو  ېوين د haema ېده چ ېكلمه له دوو يوناين كلمو څخه جوړه شو 
 ده.  ېستل شو یاخلري، معنی   پنډوسيك د او   ه دهالتيني كلمڅخه چې یوه   pila له Pile؛ ده یپه معن

شوې ده؛ تررسه  تودونویمپه بېالبېلو  ېپړاونو كبېالبېلو ه ــپ ېانـزم دبواسیرو درملنه  د
 .ته کړهرامنځ  يتداو excision او  ligationد  کې قبل املیالد 463 په هیپوکرات

John arderne  د پورې زېږدیز کال 9013 - 9036په Pile استعامل  ېکلمه په لیکلو ک
 کړه.  دود او

( په واسطه تررسه Dublin) Morgaد درملنه يبواسیرو زرق د ېزېږدیز کال ک 9861  په
 9160ه ـطه پــه واسـ( پDetroit) Barron د يداو ــت Rubber bandig ligationوه. ــش

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )



 

90 
 

  رامنځ ته شوه. ېکال ک یززېږد
 Milligon Morgon د ؛دوه جراحان دي ېانتبری د ېچ Morgonاو  Milligonوروسته 

 .رامنځ ته کړدی  میتودخالصې جراحي یو  د چې عملیات
 Cauteryد  ېده په اسپانیا کېچې ابوالقاسم نوم زر کاله مخکې یوه عر ي ډاکټر

 هــهغ ېـچ حال دا ه کړ.ـنځ تــ( رام ولـک ېر ـو لــــانساج طه دـــه واسـرارت پـح ) د میتود
Medical diatermy زېږدیز  1897په ږي ېدرکتم دآفاتو د درملنې په منظور استعامل اوس ېچ

 .ده رامنځ ته شوېنوم Doumerlille ېواسطه چ پهپروفیسور  يیوه فرانسو کال کښې د 
فشار لوړیدلو، حاملګي، د  يــده الملونو له قبضیت، د خېټې د داخلــد بواسیر عم

          خصوصا  د   په وخت کې زور وهلو، په دوو پښو باندې د ډېرې مودې لپاره کېناستلو )تغوت 
 ( څخه عبارت دي. په  وخت کې تغوت

 دي ناحیې خارښت، سوزش او تخریش او له مقعدي خولېــدنه، درد، د مقعېوینه به
 عالیم ښودل شوي دي. او څخه د بواسیري غوټو راوتل؛ د بواسیرو عمده اعراض

 ه توصیهـو شمېر درملو پــو، د یـه وړلـه له منځـونو پــواسیرو د الملـد بواسیرو درملنه د ب
پروسیجر،  Injection sclero therapy ،Glavanic electrotherapy ،Lordsو،ــــکول

Rubber band ligation ،cryo surgery ،Infra red photo coagulation،Laser 
distraction  کېږيرسه تررسه  او یو شمېر خالصو جراحي عملیاتو. 

 د موضوع اهمیت
 دواړوواد کې د بواسیرو د ناروغي پېښې ډېرې دي؛ په نارینه او ښځینه ېزمونږ په ه 

 ر اهمیت  لري.ېموضوع څېړل ډنو ځکه د دې  ،جنسونو کې په هر عمر کې رامنځ ته کېدلی يش
 مربمیتد موضوع 

خارجي بواسیر د نه تشخیص او نه درملنې په صورت کې ګڼ شمېر اختالطات  داخيل او 
 نو د همدې مربمیت له مخې اړینه ده چې دا ناروغۍ وڅېړل يش.  ،او بدې پایلې لري

 د څېړنې موخې
ه د ــــه د مخنیوي په موخــــد ښه تشخیص، مناسبې درملنې او له اختالطاتو څخ

 اخيل، خارجي او مختلطو بواسیرو( د پېښو څېړنه.بواسیرو د بېالبېلو ډولونو ) د

 طبیعت
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 پوښتنېڅېړنې  د
 کې ډېرې پېښې لري؟ هېوادکوم ډول بواسیر زمونږ په  -1
ه کومو درجو کې روغتون ـد داخيل بواسیرو لرونکي ناروغان پ د شدت له مخې -2

 ته مراجعه کوي؟
 ؟کېږي د انال کانال په کومو نقطو کې بواسیري ټګونه ډېر رامنځ ته -3

 میتودد څېړنې 
 Retrospectiveاو  Prospectiveدوو  کې هــې پـڅېړنه ده چ Descriptiveدا یوه 

  دي. يلونو رسه د څېړنې مواد را ټول شو شک
هـ.ل کال کې یې رسدار محمد  1386ناروغان چې په  42شکل کې  Prospectiveپه 

ناروغان چې  189شکل کې  Retrospectiveه مراجعه کړې وه او په ـداود خان روغتون ت
د خان روغتون ته مراجعه هـ.ل کالونو کې یې رسدار محمد داو  1386او  1385، 1384په 

 ړل شوي دي.ېکړې وه څ
ه نظر کې ــانو کوم ځانګړی ګروپ پــالبته په دې څېړنه کې د بواسیر لرونکو ناروغ

دې، ضمیموي ـې دنعمر، د هر  نارینه، ښځینه، د هر نیول شوی او ټول ګروپونه )نه ده 
څېړنې الندې نیول  ( په مجموع کې تر ورـه لرونکي او داسې نـلرونکي او یا ن ناروغیو

ه ـوي، لـنه شـوګه معایـه مستقیمه تـــه کې ناروغان پـڅېړن Prospectiveه ـپ شوي دي.
 ه درملنه کې مې ونډهـپ یاو د دو  ازمایښتونه کتل شوي یې شوې، د دو دوۍ څخه پوښتن

څېړنه کې د ناروغانو دوسیې، راجسرت کتابونه، تررسه  Retrospectiveه ــي ده. پستیاخ
 ړل شوي دي.ېازمایښتونه او داسې نور اسناد څ شوي

 ارواء او وریدي تخلیهد اناتومي له مخې د انو رکتال ناحیې 
 دوه ضفیرې چې دکښې د وریدونو  پوړد رکتوم او انال کانال په تحت املخاطي 

 .کېږي، لیدل کېږيله الرې تخلیه نو وریدو  یودر
یادې شوې دوه وریدي ضفیرې تخلیه کوي، په الندې  هغه درې وریدونه چې پورته

 :   ډول دي
1-  sup.rectal vein  .2-  Middle rectal vein .3- Inf. Rectal vein.                    

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )
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متوسط او سفيل رکټل ه ورید باب، ــڅخه علوي رکټل ورید پ ډلېدې وریدونو له  د
 علوي ،ه په واضح او مشخص ډول رسه ووایوک .کېږيپه سیستمیک دوران کی تخلیه  ونهورید

کې او Internal iliac vein رکټل ورید په سفيل میزنرتیک ورید کې، متوسط رکټل ورید په 
 (. 1178 .: ص 3 ) ږيېتشکې  Internal pudendal vein سفيل رکټل ورید په
څخه  dentate lineیا  pectinate lineخاطي وریدي ضفیره چې له هغه تحت امل

hemorrhoidal  internalدي ضفیرې )ـيل بواسیري وریــد داخ .ريــه موقعیت لـپورت
 venous plexus) ؛ د دې تحت کېږيه علوي رکټل ورید کې تخلیه ـاو پ يږېه نوم یادـپ

 نوم یادیږي. املخاطي وریدي ضفیرې پاړسوب د داخيل بواسیرو په
ه ښکته موقعیت ـڅخ pectinate lineدي ضفیره چې له ـه تحت املخاطي وریـهغ
ږي؛ په متوسط او ېوم یادـه نــپ (hemorrhoidal venous plexus Externalلري د )

. د دې تحت املخاطي وریدي ضفیرې پاړسوب د کېږيسفيل رکټل وریدونو کې تخلیه 
 (.8خارجي بواسیرو په  نوم یادیږي )
له علوي رکټل ارواء کوي  رکتومرشیان چې  هغه اسايسد رشیاين اروا له مخې؛ 

علوي رکټل رشیان په خپل وار رسه د  ؛څخه عبارت دی (Sup. Rectal arteryرشیان )
په  د درېیمې عجزي فقرې ده. څانګهیوه ( .Inf. mesenteric Art) سفيل میزنرتیک رشیان

، کله چې ښۍ کېږيشل ېو  کیڼې څانګو ښۍ او دووه ــه رشیان پــه کې دغـقدامي برخ
 7، 1223:  3 ) کېږيشل ېو  څانګوخلفي دوو  ه قدامي اوـپ نو ،لږ څه ښکته رايش څانګه
 (. 268 : ص

ې ډېر ک ( ) دوه په ښي او یو په کیڼ لوري کې نو ځکه داخيل بواسیر په درې نقطو
  .( 1222 .: ص 3 رسه سمون لري )بجو  11او  7 ،3ساعت له  نقطې دې دا در  ؛کېږي لیدل

. متوسط کېږيطه اروا ـه واسـط او سفيل رکټل رشیانونو پـیر د متوسـخارجي بواس
 artery internal pudendal او سفيل رکټل رشیان له  artery internal iliacرکټل رشیان له 

 (. 8  ، 5 څخه منشاء اخيل )
 د بواسیرو تعریف او عمومي معلومات

دا پاړسوب د  ږي.ېه نوم یادــد بواسیرو پ (،Varicose) وریدونو پاړسوب يباصور  د

 طبیعت
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 ه پایلهـدو پېډپ کد  ېوین ده هغې کې ـپ ه تخلیه کیدو اوـسم ن ضفیرې د يوریدباصوري 
 (.2) کېږيرامنځ ته کې 

 ل د نورمالېانال کانا م اوو د بعیده رکت کېږيه ـکې رامنځ ته پ ه انساج چې بواسیرـهغ
 (. 1222 .: ص 3 ) جوړويي یوه برخه اناتوم

خط dentate  یا له ( او بواسیر خط څخه پورته ) داخيل dentate له بواسیر يش کېدای
   (.   1223 .: ص 3 ( رامنځ ته يش ) بواسیر يخارج څخه ښکته )

ه ـا هم دواړه ډولـواسیر ولري او یـخارجي ب اـي او یـې داخلـدای يش ناروغ یواځېک
 ه عین وخت کې موجود وي.برواسیر پ

نو ځکه درد نه لري  ،ه وسطه تعصیب شوي ديـو پـداخيل بواسیر د اتونوم اعصاب
 او عمده عالمه یې له وینې بهیدنې څخه عبارت ده.

وي ( په واسطه تعصیب شInf. Rectal Nerveخارجي بواسیر د سوماتیک اعصابو )
 جوده.کې نه وي مو ه دنه پېدي نو ځکه درد لري خو وینه به

 په دواړو ډوله بواسیرو کې خارښت او سوزش رامنځ ته کېدلی يش.
ره چې ـهرڅومږي. ېره لویـدو سېر ېه تـو د وخت پـبواسیر په لومړیو کې کوچني، خ

او په پای  (bulges)متبارز ه لومن کښې ــانال کانال پ دازه دـه همغه انـټیږي پبواسیر غ
   (.2)رامنځ ته يش  پروالپس داې يش چېېکې ک

    (.10داخيل بواسیر د اندازې او شدت له مخې په څلورو درجو ویشل شوي دي )
په انوریکتال ناحیه  ېچ يناحیو څخه عبارت د پړسیدلو وړو دبواسیر: اوله درجه  -1

   .( 1223 .: ص 3 قرار لري ) ېک
 داېېواسطه جس کټیشیو ریکټال په  نه د او کېږيڅخه نه لیدل  ېدا پاړسوب دباند

                                        تررسه يش.                                                                يتشخیص لپاره باید ریکتوسکوپ يد قطع ،يش 
څخه هیڅکله نه  ېمقعدي فوه بواسیر د ېتغوط په وخت ک د ېپه لومړۍ درجه ک

 خارجیږي . 
، يش رامنځ تهزي ـواځې خونریـیيش  کېدای ېه کـه درجه اولـواسیرو پـب داخيل د
 (. 4) لري به سور روښانه رنګ او کېږيتشناب کاغذ لپاسه لیدل  چې د

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )



 

94 
 

 ېدرج ېدوهم ېپه ځینو ناروغانو ک يش کېدای ېچ يډېر عام د اوله درجه بواسیر
 (.      9) بواسیرو ته پیرشفت وکړي

. يبواسیرو ته غټ و  ېدرج ېر نظر اولدوهمه درجه بواسی دوهمه درجه بواسیر: -2
 او خواته ټیله  ېباند ه کمه اندازه دـپ يکېناستلو په وخت ک تغوط او د يش کېدای

په خپله ارجاع  ېیعن ؛يـه داخل ته ځــوط څخــخو ډېر زر وروسته له تغ ،پروالپس وکړي
 (.  9، 1223 .: ص 3 ) کېږي

د  ( غوټې و کې پړسیدلې ټګونه )واسیر ه بـــه دې درجــ: پبواسیر هـدرېیمه درج -3
 کوي.یعنې پروالپس  ؛ږيېځړ  ېباند څخه د تغوت په وخت کې له مقعد

 ېراوتل ېباند څخه د له مقعد وړو نرمو کتلو په شکل چې هغه د ېمونږ کولې شو چ
  .(9احساس کړو ) يو 

 غه دمونږ ه ېبلک ،کېږيپه خپله نه ارجاع  راوتيل ټګونه ېدرجه بواسیرو ک ېده پ
 ارجاع کوو.                                                                                                         مقعدي کانال ته  مرستهګوتو په 
 له مقعده دایمي ډول ـپ و کې ټګونهه دې درجه بواسیر ـ: پبواسیرڅلورمه درجه  -4
     (. 9، 1223 .: ص 3 ) کېږيه ارجاع ـهم ن مرستهه ـو پــوتګد  ديل وي اوېـځړ  ېدـبان ه دـڅخ
 (. لومړی شکل )

 (.9) د بواسیرو څلور واړه درجې راښیې لومړی شکل:
بواسیرو له شتون څخه بې خربه  نو ډېری وخت ناروغ د ،درد نه لري بواسیر داخيلڅرنګه چې 

ې له پرمختګ څخه مخنیوی ـیا ی يش اوه که چیرته داخيل بواسیر په خپل وخت رسه تداوي ن وي

 طبیعت
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     .prolapsed haemorroid  -1يش:  و خطرناکو شکلونو بديلېدر الندې بواسیرو په يش نو د ه ون
2- Strangualated haemorrhoid. 0-Haemorrhoid   Trombosed ( 6 1252  .: ص  .) 

جو رسه تطابق ب 11او  7، 3له  چې د ساعت ېو نقطو کېه در ـ             واسیر اکرثا  پـب داخيل
 ېوضعیت ک يه لیتوتومـــناروغ پ ېې چـه صورت کــه هغـپ البته ،کېږيه ـرامنځ ت کوي

    .( 1251 .: ص 6 موقعیت ولري )
 ل ورید دټعلوي رک ېرته چېه ځایونه دي چـــهغ ېه حقیقت کـپ نقطې ېه در ـدغ

 ږي. ېر ېله ضخامت څخه ت( Ampulla) والپام
 کېږيویشل و څانګو کوي په دو  سیر ېوال په شا کپام ل ورید دټعلوي رک ېکله چ

په  ېپه خپل نهایت ک کیڼه څانګهبیا  ېچ دهکیڼه څانګه بله یې  اوڅانګه  ۍیوه یې ښ ېچ
و بجو رسه توافق ېدر  لهساعت  ناحیه د انال کانال دا د ېچ کېږيویشل  څانګو وړو ودو 

 لري.   
وال په شا کې په پام ډ سیر څخه دوه لنـوروسته له ی څانګه ۍل ورید ښټرک يعلو  د
یولسو له یې  څانګهقدامي  .کېږيله یې خلفي ده ویشل ـب یوه یې قدامي او ېچ څانګودوو 
کوي  قـبجو رسه تواف 7له  ېو ـشل شېو  څانګو ه دوو وړوـې چې پـی څانګه يخلف رسه او بجو
 (.  268 .: ص 7، 1251. : ص 6 )

 ړېو يبواسیرو او جنب اصيل د څانګې يلاص ې د علوي ریکټل وریدنو ویىل شو چ
 ېـه موقعیت کــو پــبج 7او  3د  ېه بواسیر چـهغ .يګرځ الملبواسیرو  يو ـد ثان څانګې

یولسو بجو  د ېهغه بواسیر چ وي بواسیرو لرونکي وي اوـثان يد دوو جنب کېږيرامنځ ته 
توګه رامنځ  ېځانګړ  په ه وي اوـواسیرو لرونکي نـثانوي ب د يمنځ ته راځ ېپه موقعیت ک

 (.   1251 .: ص 6،  4 ) کېږيته 
 .پېښې لري يبواسیر نظر داخيل بواسیرو ته لږ يخارج

خط څخه الندې  dentate لهبواسیر  يخارجلکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، 
  (. 1223 .: ص 3 ) موقعیت لري

 د حيس او يو وښل شوي ــطه پـه واسـاپیتل پ هموارپوستکي د  واسیر دـډول ب دا
 .اعصابو لرونکي دي

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )
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ط کې ــه جلدي مخاطي خــپ مقعد ه شکل دــیوې وړې بارزې پ بواسیر د يخارج
مخ په  په لورپوستکي  عجان د او د ږيېلویحجم ریدو رسه یې ېوخت په ت د ؛کېږيرامنځ ته 

 واعراض ا نو ،ری يشګکله چې التهاب وررسه مل وړاندې درومي، سور بنفشوي رنګ لري او
  .( 10، 1223 .: ص 3 ) ږيېزیاتنور هم یې   حجم

 څېړنیزه برخه
 Prospectiveواد په ـه دې څېړنه کې څېړنیز مـپ ،ه وشوهـلکه څرنګه چې مخکې یادون

 شکلونو رسه راټول شوي دي. Retrospectiveاو 
 Prospective و او ـواسیر لرونکو ناروغانـب 42ه ـڅېړنه پRetrospective هـه پـڅېړن 

 ده. يبواسیر لرونکو ناروغانو تررسه شو  189
ه ـنو وب ،ه یاد شوي ناروغان ډلبندي کړوـه د بواسیرو د ډول له مخې پورتـرتېکه چ

وینو چې په ځینو ناروغانو کې یواځې داخيل، په ځينو ناروغانو کې یواځې خارجي او په 
ول کې بواسیر لرونکي . په لومړي جدکېږيه بواسیر لیدل ـو کې دواړه ډولـځینو ناروغان

 ناروغان نظر د بواسیرو ډول ته ډلبندي شوي دي.
 راښيي. د بواسیرو ډول تهنظر لومړی جدول: د بواسیر لرونکو ناروغانو شمېر او سلنه 

 

 

 
 

، په دوهم کېږيټولو ډېر رامنځ ته  خيل بواسیر ترږي چې داېله لومړي جدول څخه څرګند
                                              خو په انفرادي ډول د خارجي بواسیرو پېښې نسبتا   ،قدم کې مختلط بواسیر ډېرې پېښې لري

 کمې دي.
 دی. 1:  5                                             د داخيل او خارجي بواسیرو د پېښو تناسب تقریبا  

نو وبه  ،ه وڅېړوــر د بواسیرو درجې تــرته داخيل بواسیر لرونکي ناروغان نظېچکه 
تیو ناروغانو له ډلې څخه چې داخيل او  پروسپیک 37ریرتوسپیکتیو او  169وینو چې د 

 retrospective prospective بواسیرو ډول د
 سلنه شمېر سلنه شمېر

 59.52 25 62.16 119 داخيل 
 11.91 5 93.18 20 خارجي 
 28.57 12 26.46 50 مختلط

 طبیعت
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و ــپروسپیکتیو ناروغان 35ریرتوسپیکتیو او  164ه ترتیب رسه ــې لرل، پــمختلط بواسیر ی
  پروالپس درلوده.

 91درجه بواسیر،  یو لومړ ـناروغان 5ه ـه ډلې څخـو لـریرتسپیکتیو ناروغان 169د 
ه ـو څلورمـناروغان 33ه بواسیر او ـناروغانو درېیمه درج 40ه بواسیر، ــناروغانو دوهمه درج

 ه بواسیر لرل. ـدرج
ناروغان د  18ناروغان د لومړۍ درجې،  2پروسپیکتیو ناروغانو له ډلې څخه  37د 

ان د څلورمې درجې بواسیرو ــناروغ 6ان د درېیمې درجې او ـناروغ 11رجې، دوهمې د
 (. دوهم جدول ) لرونکي وو؛

دوهم جدول: د بواسیر لرونکو ناروغانو شمېر او سلنه، د بواسیرو د درجو له مخې 
 راښيي.

 
 
 
 
 
 

ټولو انو تر ـږي چې د داخيل بواسیر لرونکو ناروغـېه څرګندـدول څخـم جـله دوه
ه ـه درجــه درېیمه او څلورمـره پـه ترتیب سـوروسته پ ه کېـه دوهمه درجـډېرې پېښې پ

 درجه بواسیر لرونکي ناروغان ډېری وخت په تصاديف یمړ کې روغتون ته مراجعه کوي. لو 
 ډول د معایناتو په ترڅ کې تشخیص شوي دي.

ي ـداخل ه وینو چېـو وبـن ،د بواسیري ټګونو د موقعیت له مخې که ناروغان وڅېړو
بجو  12او  11، 10، 7، 5، 3ه هغو ناحیو کې چې د ساعت د عقربې له ـبواسیري ټګونه پ
 .کېږيامنځ ته رسه تطابق کوي ر 

، 6خارجي بواسیري ټګونه ډېری وخت په هغو ناحیو کې چې د ساعت د عقربې له 
؛ په ځینو پېښو کې متعدد بواسیر ټګونه د کېږيبجو رسه تطابق کوي رامنځ ته  12او  10

 ( درېیم جدول . )کېږيمقعد په شاوخوا کې لیدل 

 درجې
retrospective prospective 

 سلنه شمېر سلنه شمېر
 5.40 2 2.96 1 ۍلومړ 

 48.65 18 53.85 19 دوهمه
 29.73 11 23.67 43 درېیمه
 16.22 6 19.52 00 څلورمه

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين داخيل ) د
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 انو شمېر او سلنه د بواسیريدرېیم جدول: د داخيل او خارجي بواسیرو لرونکو ناروغ
  ټګونو د موقعیت له مخې راښيي.

 

 

 

ه ـټولو څخ رـتبجو کې  7ه ـداخيل بواسیر پي چې ږېله درېیم جدول څخه څرګند
بجو کې رامنځ  0او  99دم کې په ترتیب رسه په ـم قېپه دوهم او دری ،کېږيرامنځ ته  ډېر
 . کېږيته 

بجو  0 ،7او  0 ،7 ،99او  7 ،99ټګونو په صورت کې په  بواسیريمتعددو داخيل  د
                   د پېښو سلنه نسبتا  و کې یې ـبج 0، 99ه ــپ ؛ده يرسه مساو                      د پېښو سلنه تقریبا   کې یې
 کمه ده.
بجو کې هم  92او  1 ،93 يش بواسیري  ټګونه په کېدای هـه نقطو څخــه له پورتـپرت

 رامنځ ته يش.

 ډولد بواسیرو 
Retrospective Prospective 

 سلنه شمېر سلنه شمېر له ستنې رسه تطابقساعت  د

 داخيل 

99 28 16.57 8 21.62 
0 24 14.20 6 16.22 
7 42 24.85 12 32.43 

1، 93، 92 23 13.61 0 0 
7 ،99 14 8.28 5 13.51 
0 ،99 5 2.96 3 8.11 
7 ،0 14 8.28 3 8.11 
0 ، 7 ،99 14 8.28 0 0 
 0 0 2.96 5 ونهګواړه ت متعدد

 خارجي 

6 25 35.71 6 35.29 
0 15 21.43 3 17.65 
92 8 11.43 3 17.65 
93 6 8.57 0 0 
 29.41 5 21.86 16 ټګونه واړهمتعدد 

 طبیعت
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ه ـر رامنځ تـټولو ډې رـتبجو کې  6ه ــبواسیر پ يخارج چې کېږيلیدل  ،همدارنګه
بواسیري ټګونه و کې ـبج 12او  3ه ـه ترتیب رسه پـدم کې پـپه دوهم او درېیم ق ؛کېږي

يش  کېدایر ټولو کمه سلنه جوړوي او ـتبجو کې  10ه ـخارجي ټګونه پ؛ کېږيرامنځ ته 
 (.1متعدد خارجي ټګونه په بېالبېلو نقاطو کې رامنځ ته يش )

 پایلې
 رنې څخه الندې پایلې السته راځي:ېله پورتنۍ څ

دم کې مختلط بواسیر ـه دوهم قـ، پکېږير رامنځ ته ــټولو ډې دا خيل بواسیر تر -1
                                                             خو په انفرادي ډول د خارجي بواسیرو پېښې نسبتا  کمې دي. د داخيل ،ډېرې پېښې لري

 دی. 1:  5                                      او خارجي بواسیرو د پېښو تناسب تقریبا  
 ه کېـمه درجـه دوهـپېښې پرې ـو ډېـر ټولـو تـانـي بواسیر لرونکو ناروغـد داخل -2

درجه  یه کې روغتون ته مراجعه کوي. لومړ ه درېیمه او څلورمه درجوروسته په ترتیب رسه پ
شوي بواسیر لرونکي ناروغان ډېری وخت په تصاديف ډول د معایناتو په ترڅ کې تشخیص 

 دي.
قدم کې  میېپه دوهم او در  ؛کېږيرامنځ ته  ډېر ټولو تربجو کې  7داخيل بواسیر په  -3

 .کېږيته بجو کې رامنځ  0او  99په ترتیب رسه په 
ه دوهم او درېیم قدم ـپ ؛کېږيه ـټولو ډېر رامنځ ت رـتبجو کې  6ه ـبواسیر پ يخارج

خارجي ټګونه په ؛ کېږيرامنځ ته بواسیري ټګونه بجو کې  12او  3ه ترتیب رسه په ـکې پ
 يش متعدد خارجي ټګونه په بېالبېلو نقاطو کېدایتر ټولو کمه سلنه جوړوي او بجو کې  10

 ه يش.کې رامنځ ت
 وړاندیزونه

 

ږ ـه رسنیو له الرې زمونـچې د عام کېږياو فرهنګ وزارت ته وړاندیز  واطالعاتد  -1
 لو په هکله اړین معلوماتـه د بواسیرو، د دې ناروغۍ د الملونو او بدو پایـګرانو هېوادوالو ت
 نورو دهـاو اړون ۍصاحبانو رسه د دې ناروغ له ډاکټر هـه منظمه توګـوړاندې کړي او پ

څخه ځان  ۍ، ترڅو خلک وکولی يش له دې ناروغپه هکله پروګرامونه جوړ کړي ناروغیو
 دو په صورت کې په لومړیو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي.ې او د رامنځ ته کوسايت

 ... ( بادي ( او خارجي ) خوين د داخيل )
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اغیزمن  مــترڅو د بواسیرو د درملنې ک ،کېږيه وړاندیز ـعامې روغتیا وزارت تد  - 2
ه روغتونونو ـو د اجراء لپاره پـج او د هغـکې تروی هېوادګران  هـونه زمونږ پمیتودنکي و کو 

  کې وسایل او زمینه برابره کړي.
اضو او عالیمو په لیدلو رسه په ر ــد اع ۍچې د ناروغ کېږيناروغانو ته وړاندیز  - 3

له پرمختګ او د  ۍد ناروغترڅو  ،ه وکړيــه مراجعــتوګه مربوطه متخصص ډاکټر تړنۍ ېب
 دو څخه مخنیوي ويش.ېله رامنځ ته ک واختالطات

چې د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې له ډېر دقت  کېږياکرتانو ته وړاندیز ډ - 4
 څخه چې له نورو وڅخه کار واخيل او د اړتیا په صورت کې له یو شمېر تشخیصیه معاینات

 انورکتال کتالتو څخه بواسیر تفرقولی يش باید ګټه واخيل.
 مآخذ
و او له ــري تظاهراتــاروغي د رسیــواسیرو د نـد ب هـ .ش. 1387میرویس.  حقمل، - 1

مکې مکرمې مطبعه. د افغانستان علومو  وسته د مقدمو اختالطاتو څېړنه. دعملیات څخه ور 
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 محقق محمد نذیر حیران

 

 بررسی محیط های طبیعی کشور و نقش آنها
 در فعالیت دریاها و چشمه ها

   

 خالصه
 های کوه بوده که از ارتفاعات بلند سلسله افغانستان دارای منابع نسبتا  خوب آبی

و در جریان سال به سوی  گیرد میپامیر، هندوکش، بابا و سایر جبال کشور رسچشمه 
رشایط رشد و  ،رسازیر شده، توأم با اثر پذیری عوامل مختلف طبیعی دیگر اراضی هموار

 انکشاف اقتصادی و اجتامعی مناطق مختلف کشور را فراهم می سازد. پیکرٔه جغرافیایی
اش است، در کل این کشور  آن چشم انداز کوهستانی ۀن خصیصـافغانستان که بارزتری

اختالف  بوده،وجوه متامیزی دارای  آنهرکدام  کهرا به چند واحد طبیعی تقسیم منوده 
فعالیت دریاها و تشکیل  م آبی وــتأثیر در رژیر موضوعات محیطی دیگر ـاقلیمی و سای
. معرفی گذارد میر عمیق ـاث ،وع و شکل فعالیت های اقتصادیـکه در ن داردچشمه ها 

و  ی و مدیریت دقیقاین واحدها و محیط های طبیعی منحیث منابع آبی کشور در پالنگذار 
های مربوطه رای سکتور ـگذاری را به ـرسمای ۀع از آنها، زمینـه موقــنگهداری و حفاظت ب

 .خواهد ساختمساعد 
 مقدمه

 38ی ــدقیقه ال 22درجه و  29ع بین ـکیلومرت مرب 652089ا مساحت ـافغانستان، ب
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 51ه و ـدرج 74ه الی دقیق 28 ه و ـدرج 60شاملی و  هایرض البلدـدقیقه ع 40ه و ـدرج
 نهایت کوهستانی افغانستان ۀمنطقآسیا موقعیت دارد.  ۀار ـرشقی در ق هایدقیقه طول البلد

مرتی  5000شور از ارتفاعات بیشرت از پامیر و واخان در انتهای شامل رشق ک ۀاز ساح
 مرکزی کشور عرض آن اضافه ۀحص در توسعه می یابد. و به استقامت جنوب غرب، رشوع
 دره های رسسبز و شاداب، ه های مختلفی از آن منشعب میگردد.، شاخه ها و سلسلشده

جنگالت، اراضی زراعتی، باغستان و دهکده های متعدد در بین این دره ها وجود دارد. 
استقرار نفوس، معادن و سایر منابع طبیعی در قلب همین کوهسارها جا گرفته و منابع 

 مرتی و پوشیده از برف 7000ل میدهد. قلل بیشرت از عمومی دریاها و چشمه ها را تشکی
دره های عمیق  ،یروژنیافعالیت های  رـدر هندوکش و سلسله کوه های بلند دیگر از اث

را بوجود آورده و در اثر اکومولیشن پاره های مخروبه مناظر ترسباتی منایان گردیده 
 ها در خاک و طبقات مخروبه،گی ه است. ذخایر آب های زیرزمینی، از اثر نفوذ آب بارند

 ،بوجود آمده و به شکل چشمه ها و یا به صورت مصنوعی این آب ها از طریق احداث کاریزها
 به سطح زمین بر می گردد.

 اهمیت تحقیق
نها در فعالیت دریاها و تحقیق و بررسی پیرامون نقش محیط های طبیعی و تأثیر آ 

 . می باشدحائز اهمیت  چشمه ها،
 یقتحق مربمیت

ح تقسیامت مناطق و محیط های طبیعی کشور و تشکیل مناظر ـتوضیح و ترشی
و  ( دریاها ترسب و تجمع ( و اکوموالتیفی ) تخریباتی ) یـزیبا ناشی از فعالیت های ایروژن

 ظهور واحه ها در کنار چشمه ها، مربمیت موضوع تحقیق را در بر دارد.
 تحقیق هدف

و تفسیر رشایط حاکم طبیعی برای ایجاد تغییر  ن مقاله را توضیحـهدف اساسی ای
 .دهد تشکیل میمناطق مختلف کشور در بهرت استفاده منودن از منابع طبیعی در 

 ال تحقیقو س
 - زیکیـکه وضعیت فـو آن این رددـرح می گـحقیق دو پرسش اساسی مطن تــدر ای

 ... بررسی محیط های طبیعی کشور و
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 نقشی دارند.و در فعالیت دریاها و چشمه ها چه  چگونه استتوپوگرافیکی کشور 
 تحقیق روش
ی ی ر مطالعات کتابخانهــفی و مبتنی بتوصی -ا استفاده از روش تحلیلی ـن تحقیق بـای

 انجام یافته است.
 دارای دره ،افغانستان کوهستانی - صحرایی کشور: کشور توپوگرافیمخترص  توضیح

ر رشق فالت این کشور د .نده استگآبادی های پرا و حوزه های دریاییهایی حاصلخیز، 
ارتفاع ترین بلندبه کوه پایه های سلسله جبال هاملیا محدود می شود.  ایران قرار دارد و بزرگ

 7485به ،کند و به غرب چین ختم می شود کستان را از پاکستان جدا میکه تاج آن در باریکهٔ 
آمو در جنوبی دریای  خامب در کرانهٔ  ۀپائین ترین نقطه در منطقو  ( میرسد نوشاخ ) مرت 

  (. 23 :ص. 6 ) مرت واقع است 256ارتفاع  بهشامل کشور 
کشور ساالنه  غرب گی در جنوبه بارندمعموال   ) مـی، رطوبت کاره یـاقلیم شدید ق

فصول  ه روزی وــرارت شبانـح ـۀش درجـفاح تغییر (، کند یاوز منـمرت تج یـلیم 933از 
رب و ـل تجمعی در قسمت جنوب غه شکـب هاسبب پیدایش صحراسال عواملی اند که 

. ستع را اشغال منوده اـهزار کیلومرت مرب 921بیشرت از  ۀساحو  گردیده افغانستان ربغ
 ترکستانسلسله کوه های صفحات شامل کشور به طرف چپ دریای آمو در دامنه های صحرا

 ،. به این ترتیبکند میهزار کیلومرت مربع را احتوا  23تر از پاراپامیزوس زیاد ۀافغانی و سلسل
صحرایی  ۀنستان را اشغال منوده است. منطقمرو افغافیصد قل 21های تجمعی تقریبا  صحرا

شده که غربی تقسیم  یعنی رشقی و ؛حصه دوه دریای هلمند ب ۀذریع قسمت جنوب کشور
 صحرای سیستان است شامل قسمت رشقی ریگستان و ی مشتمل از صحرایـقسمت غرب

 (. 176 ص. : 3 )
از ارزش  و ر گرفتهـدر بسنگالخ ها  کوه ها و ت های وسیعی از خاک افغانستان راقسم

ب امتداد می یابند، از ر ـرف مغـه طـــــدر بـاسرتاتیژیکی مهمی برخور دار است. کوه ها هرق
تپه های کم ارتفاع  ها و بچه نزدیکی مرزهای ایران تبدیل به کوه در ها کاسته شده وارتفاع آن

 ن،مرتفع ترین و معروف ترین سلسله کوه های کشور را هندوکش، بابا، سلیام می گردند.
 در صد ساحه کشور رافی 39د و تقریبا  ـده تشکیل می ،سیاه کوه ( و رـسپین غ سفید کوه )

 طبیعت
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 گرفته است. بر
شامل رشقی به طرف غرب و  کیلومرت از 100و عرض  600هندوکش به طول  ۀسلسل
ن سلسله کوه ـبزرگ تری رتین و از معروف د،ـگذرن کشور می ـۀمیان که تقریبا  از ربـجنوب غ

 ( غربی و رشقی )های افغانستان به شامر می رود. سلسله کوه های هندوکش به دو قسمت 
ن و بزرگرتین سلسله کوه های ــتریعنوان بلنده ـــبهندوکش رشقی شود.  تقسیم می

کوتل  تا دهـ( رشوع ش ) والیت بدخشانزیباک  ۀاز غرب در  افغانستان شهرت یافته است،
رض این سلسله در ـع کیلومرت امتداد یافته است. 360ه طول ـ( ب والیت پنجشیر ) خاواک
هندوکش رشقی دارای قله  رسد. کیلومرت می 29خاواک به  ۀکیلومرت و در حص 100ابتدا به 

های فیض آباد و هر ش .از برف، می باشدهای مرتفع است که در اکرث ماه های سال پوشیده 
گونه ندوکش رشقی را تشکیل میدهد. بدینشاملی و جنوبی ه ۀگوشمهرتالم انتهای دو 

در ( و  کوکچه و واخان ) وـای آمـرای معاونین دریـدهی بـهندوکش در شامل منبع آب سلسلهٔ 
 گردد. ( محسوب می پنجشیر ل ) کرن، الیشنگ،الینگار وـای کابـرای معاونین دریـجنوب ب

ه سمت غرب تا بند امیر والیت بامیان ـده و بـل خاواک رشوع شـربی از کوتـدوکش غهن
بوده و بصورت عموم از  هندوکش رشقی کم نسبت بهادامه دارد. ارتفاع هندوکش غربی 

رض آن ـکیلومرت و ع 240ه ـا انتها بـوه از ابتدا تـن کـکند. طول ای مرت تجاوز منی 4500
 ۀترین قل. بلندگردد کیلومرت بالغ می 100در نواحی وسطی آن به مبدأ و انجام کمرت و در 

 صص شاملی هندوکشاع دارد. حـرت ارتفـم 5429 رـه از سطح بحـآن بنام چپتال معروف است ک
وار والیت ـوده و ساحات همـدراب و کندز بـکهمرد، ان مناطق سیغان و ۀدـی در برگیرنـغرب

عیت دارد. کوه های پغامن، صافی، جبل الرساج و کابل و میدان در جنوب این سلسله موق
دره های بی شامری در  باشند. ه های مهم هندوکش غربی میـشاخ ،نقاط مرتفع سالنگ

ها عبارتند از: دره ـآنن ــع است که معروف تریـندوکش واقای سلسله کوه های هـدامنه ه
ور، ـخنجان، ن دراب،ـمرد، انـزاره، سیغان، کهـپنجشیر، شکاری، اشکمش، سالنگ، ههای 
 . ...و  فرخار

بابا، بعد از  سلسله کوهرشته کوه هندوکش می باشند.  ۀکوه های مرکزی در واقع ادام
حسوب رتین رشته کوه های افغانستان مبلندترین و بزرگ ۀاز جمل ،هندوکش رشقی و غربی

 ... بررسی محیط های طبیعی کشور و
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ا ـو ت روعـش ل حاجی گکـوه از رشق کوتـکن ـموقعیت دارد. ای کشوره در قلب ـمی گردد ک
لل ــد. قـکیلومرت می باش 200دود ـد و طول آن در حـه می یابــجنوب رشق کوه حصار ادام

ه و برخی از مهمرتین آب به وجود آورد ۀن کوه رشایط خوبی را برای ذخیر ـایپوشیده از برف 
 ... و، هیرمند، ارغنداب بند امیر، بلخاب، کابل :مانند ؛می افغانستانهای دایها و دریارود

 ۀکوه های غربی و جنوب غربی ادام ،از همین رشته کوه رسچشمه می گیرد. به همین ترتیب
وده که سمت افتادگی ـربی بـکوه های مهم غ ۀای مرکزی هستند. فیروزکوه از جملکوه ه

ای مرغاب موقعیت داشته و تا آن از رشق به غرب و در شامل دریای هریرود و جنوب دری
رب ـربی، سیاه کوه است که از غـافته است. از دیگر کوه های غـرتش یذوالفقار گس ۀناحی

گردیده به شعبات متعدد تقسیم  یافته وکوه بابا تا ولسوالی زنده جان والیت هرات امتداد 
 یافته است. کشور امتداد جنوب غربگل کوه نیز از کوتل اونی رشوع شده به سوی  .است

ر، سپین ـفغانستان متشکل از سلیامن غا و جنوبی جنوب رشقی ،کوه های رشقی
کیلومرتی غرب پشاور آغاز  48می باشد. سپین غر از  هیو چگا ( رـتورغ ) ر، سیاه کوهـغ

شده و به طرف غرب ادامه می یابد. رشته کوه سلیامن از جمله کوه های مهم و بزرگ 
انستان تا فغکیلو مرت بوده و از جنوب رشق ا 600رشق کشور است که طول آن جنوب در 

ه ـته است. کوه سلیامن بتداد یافـبلوچستان ام ۀمکنی و کویتڅنواحی شاملی و جنوب 
د. قسمت های رشقی آن در خاک گرد ( تقسیم می ) سلیامن داغ رشقی و غربی دو قسمت

ع گردیده و قسمت غربی آن در پکتیا و بلوچستان امتداد یافته ـستان ) پاکستان ( واقوزیر 
طول  کیلومرت 150 وده ـع شـدر رشق افغانستان واق ( رـ) سپین غ د کوهسفی ۀسلسلاست. 

ترین بلند و به سمت غرب ادامه می یابد. کیلومرتی غرب پیشاور آغاز 100دارد. سفید کوه از 
دامنه های شاملی و جنوبی  دارد. ارتفاع از سطح بحر مرت 4755قله این کوه سیکاو است که 
 (. 27 ص. : 1 )  وسیع استنگل های انبوه و این سلسله کوه پوشیده از ج

بلند تحت  فشار ۀافغانستان در ساح ،جغرافیایی ه موقعیتـعطف ب :وضعیت اقلیمی
 بارنده گیرارت و ـح ۀـاد درجــصاف، کمی رطوبت، اختالف زیوای ـ، هدهـع شـواق استوایی

مقدار  سبب شده تا آن بخشیده و اقلیم بری و نیمه صحرایی را به های کم دوام، خصوصیات
 ،یاز سویو تقسیامت آن در طول سال در همه مناطق کشور متفاوت باشد.  بارنده گی و رطوبت 
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ه ه بــط اقلیمی را با توجـایرش  ،واقع مختلف سالـوا در مــای هــرود کتله هات بلند و و ـارتفاع
ط بلند و مرتفع در گردد که نقا تغییر داده و مشاهده می خصوصیت بری و نیمه صحرایی کشور

پوشیده از برف بوده و معموال  عامل تعدیل آب و هوا به شامر می روند و با تغییر اکرث اوقات سال 
 6تقریبا  اع، ـزایش ارتفـمرت اف 1000ازای هر  اـبطور اوسط  .دـوا نیز تغییر می یابـآب و ه ،ارتفاع
مرتی  3172در ارتفاع بالغ بر  ،طبق مطالعاتشود.  د از حرارت کاسته میـگری سانتی ۀـدرج

مرتی  1800و در ارتفاع  دــسانتی گری ۀدرج 0.5رارت ساالنه به ح ۀاوسط درج ،جنوبیسالنگ 
اوسط  ،مرتی 780ست با ارتفاع بُ  ۀدر ناحیه همین ترتیب ـو ب دـسانتی گری ۀدرج 12.67ل ــکاب
 ۀـیر درجتغی ۀکه نشاندهندبت گردیده است ث دـسانتی گری ۀـدرج 19.5حرارت ساالنه ۀ ـدرج

 .(1جدول شامره ) حرارت نظر به ارتفاع است،
 (.7) نقاط افغانستان از برخی ۀساالن بارنده گیحرارت و  ۀدرج: اوسط 1جدول شامره 

از ارتفاع  عرض البلد طول البلد نام استیشن
 به مرتسطح 

 ۀدرج اوسط 
 حرارت ساالنه

 دگری به سانتی

 بارنده گیاوسط 
   ه ــب هــساالن

 مرت میلی
 ՜22   °64 ՜33   °31 780 19.5 92.7 بست
 ՜31  °70 ՜07  °37 1200 13.2 501.3 فیض آباد

 ՜11  °62 ՜22  °32 700 19.7 90.1 فراه
 ՜13  °62 ՜13   °34 964 16.3 222.5 هرات

 ՜15  °69 ՜08   °35 1630 15.0 465.2 جبل الرساج
 ՜28  °70 ՜26   °34 580 21.5 171.2 جالل آباد
 ՜13  °69 ՜33   °34 1791 12.5 316 کابل
 ՜18  °66 ՜30   °34 2800 2.9 227.4 لعل

 ՜01   °69 ՜19   °35 2366 0.5 1020 سالنگ شاملی
 ՜04   °69 ՜18  °35 3172 2.5 1147 سالنگ جنوبی

با  ییر یافته ونیز تغ بارنده گیاع، وضع به همین گونه به موازات کاهش حرارت نظر به ارتف
 بارنده گی در مناطق کوهستانی مقدار ،ارقام هواشناسیطبق شود.  افزایش ارتفاع زیادتر می

ور اوسط ــر است. در سالنگ شاملی بطـه تـتناسب چند اضافه ــه مناطق هموار بــنسبت ب
دار ـفراه مق که در استیشن در حالی ؛دـباش میلی مرت می 1020ه ـغ بـه بالـساالن بارنده گیمقدار 
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میلی مرت  92.7ست در بُ  میلی مرت و 227.4، در لعل میلی مرت 90اوسط ساالنه را  بارنده گی
تر بوده، که نقاط مرتفع رسد استاین کیفیت از سببی (  1جدول شامره  )ثبت منوده اند. 

وا و چون در ارتفاعات بلند، هرسد  شبنم می ۀاشباع و نقط تحاله ــب رطوبت نسبتی زودتر
 ن مدت به اساس معلومات هواشناسی بین ـای بوده ولذا مدت برفباری نیز زیاد  ،رسد است

 ،راه، خوست و لشکرگاهـی فـیعن ؛اعـم ارتفـرم کـا در مناطق گـکند، ام می داومروز   110-120
ق اطن در خوست و منار و تابستاـام زمستان، بهـادر است. در ایـا نـشود و ی ده منیـبرفباری دی
های مرطوب مونسونی هند رسد و علت آن باد حد اعظمی خود میه ب بارنده گی پکتیا مقدار

های رسد ور از جریان باددر ایام زمستان نشیب های جنوب سلسله های مرکزی کش باشد. می
 سبت به نشیب های شاملی کمرتآن ن بارنده گیلذا مقدار  ،ی تقریبا  محروم استسایربیای

را کمرت ساخته  ده گیـبارن ۀداز ـاد نیز انـش آفتاب و سمت وزش بتاب ۀـزاوی ودنـکم ب وده وـب
که  ساالنه در استیشن چند والیت کشور ثبت شده بارنده گی( اوسط 1است. در جدول شامره )

                (. 121 ص. : 3 ) رسد به مشاهده می بارنده گیر به وضاحت تغییر قابل مالحظه در مقدا
نستان های افغا در ارتفاعات بلند کوه ،ات هواشناسیـه اساس اطالعــب ،همچنان

 . در مناطق کوهستانیصورت می گیرد رفـبه شکل ب مـو آنه عموما  در زمستان بارنده گی
 اه میـل مـو در اوای ازـــ( آغ وسـق ) اه نوامربـفصل بارانی سال در م ،افغانستان مرکزی

وربند، ـها، مثال  در دره های بامیان، غکوه سمت باد پناه   در د.ـه پایان می رس-ـ( ب ثور )
اه ــیعنی در م ر؛ـتن فصل یکامه زودـخاش رود، ای راه رود، هریرود وـهلمند، ارغنداب، ف

( در مجموع در  حوت و حمل ) لـارچ و اپریـاه های مـ( ختم می شود. م حمل ) لــاپری
 وده و در فصل خشک سالـه های سال بما نـارش تریـبر رستارس افغانستان مرکزی از پ

( دوام می کند، در این  سنبله ) از و تا اواخر ماه سپتامربـل ماه می آغـکه معموال  در اوای
 بارد. دره ها خیلی کم و نادر باران می

وارض و اشکال اراضی افغانستان در ـساختامن، ع :چشمهدریاها و  ۀذیتغمنابع 
ته و در تقسیامت ـأثیر داشـا تـاها و تشکیل چشمه هـیت دریو فعالدروگرافی ـل هایـمسای

ها و  چنانچه سلسله کوه ه های دریایی ارتباط مستقیم دارد؛آبهای جاری و شکل گیری حوز 
ط ـحیث یک خه ته، بــر گرفـرا در بکشور زی ـام مناطق مرکــافغانستان که متاراضی مرتفع 
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ه ـده به جنوب غرب ادامـتفع پامیر رشوع شیعنی سطح مر  ؛مرکزی از شامل رشق ۀبرجست
های دایمی و  مختلف طبیعی تقسیم و جدا منوده است. برف ۀه حوز ـافغانستان را ب و یافته

ان ـل اساسی جریـموجودیت مناطق یخچالی در قلل و ارتفاعات بلند هندوکش رشقی، عام
 آبهای دایمی در نشیب جنوب و شامل آن گردیده است. 

حوزه دریایی گیرند،  رشته کوه های هندوکش منبع می ز نشیب شاملیا دریاهای که
های مهم و بزرگ این حوزه به شامر رفته که از فالت پامیر دریا از وتشکیل داده اند. آمآمو را 

کوکچه و کندز از  :مانند ؛برخی از دریاها آرال می ریزد. جهیلخورد رسچشمه گرفته و به 
ات جمهوری های آسیای ـزل سو، وخش و کافرنهان از ارتفاعـاهای قـخاک افغانستان و دری

 60ات افغانستان و ـا از ارتفاعـن دریـفیصد از آب ای 40تقریبا  د. ـریزن ه دریای آمو میـمیانه ب
 اولین منبع دریایفیصد آن از ارتفاعات تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان تأمین می شود. 

رتی در خاک افغانستان تشکیل ـم 4125اع ـاز ارتف ،داردیخچالی  اءه منشـآمو آب زرکول ک
ان که از واخجیر و ـروف است. دریای واخـای پامیر معـنام درین قسمت بـو در ای یافته است

 ۀقلعده در قسمت رشقی ـپس از گذشنت از چند دهک ،کول چقمقتین رسچشمه می گیرد
 د و تا آی خانم؛ـود می آورنـوجج بنام پناحدی را بده و رود و ـشا ـاخان یکجا پامیر و و ـب پنجه

نام آمو  هـا بـن دریـاد می شود. پس از آن ایـیبه همین نام  ،زدـجایی که کوکچه به آن می ری
ذوب شدن  دریایی در نتیجهٔ  ۀجریان آب دریاها در این حوز  د.ـمسیر خود را ادامه می ده

اه های جون و ـیر در مـاخان و پامه های هندوکش، و ــرف و یخچال های دایمی از کوه پایـب
ر شدن سیالب های ـد که باعث رسازیـد اعظمی می رسـه حـب ؛ یعنی فصل تابستانجوالی

ن حوزه در ـای ۀساالن بارنده گیمجموع  ۀحص 2/3ل ذکر است که ـمدهش نیز می گردد. قاب
بارنده این ی از ( صورت گرفته و اکرثا  وقوع سیالب ها ناش جنوری الی اپریل )ماه  4جریان 
زیست  ع آب و محیطـوزارت آبیاری، مناب ۀدـام شـه اساس تحقیقات انجـ. بدـها می باش گی

این حوزه دارای حجم جریان مجموع تولیدی  ،(MIWRE&UNICEF) یونسف ۀوقت و ادار 
ل دسرتس ـی قابـیل آبسبلیون مرت مکعب پوتان 21 - 20) از جمله  لیارد مرت مکعبیم 42.75
دهد که می  نشان  .م 2004( در سال می باشد. تحقیقات بانک جهانی در سال  ستانافغان

از جانب  .دـشکیل می دهن حوره تـدار جریان آب های کلی کشور را ایـفیصد مق 39تقریبا  
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لوژیکی و سالنامه استیشن جدید هایدرو  31وسط ام اندازه گیری شده تـبه اساس ارق ،دیگر
بین سال های ، وزارت انرژی و آب ریاست عمومی تنظیم امور آب ع آبـبهای آبی بخش منا

میلیارد مکعب را  40دود ـن حوزه حـی ایـآب ۀان تولیدی ساالنـم جریـحج م. 2013 - 2005
  ه شده استئم دریاهای مهم طرف افغانستان ارادهد. البته در این تحقیقات متا نشان می

 (.  38ص. : 4 )
از ارتفاعات بلند  ،مرغاب را تشکیل داده اند - یایی هریروددر ۀکه حوز  یدریاهای مهم

رتین دریای این مهم ای هریرود ازـدریربی رسچشمه می گیرند. ـسلسله جبال مرکزی و غ
 دریاد. در والیت غور رسچشمه می گیر لعل و رسجنگل  مرتی  4000 از ارتفاعات حوزه بوده،

 گیرند. وه منبع میـفیروزک ۀکه از سلسلوده ـاب بـهای کشک و کاشان از شعبات مهم مرغ
رب و ــات غـ( و ارتفاع فیروز کوه وه )ـاب از دامنه های شامل سفید کـای مرغـدری ،همچنان

 ۀوز ـح ،در حقیقت .یردـرچشمه می گـار سـتان و کوه حصـتیربند ترکس ۀرب سلسلـب غجنو 
تقرار ـای زراعتی و اسـیت هاعث فعالـبه ـکرب کشور ـاب در شامل غــ مرغ رودـایی هریـدری

به ، محصول موقعیت و اعراض سلسله جبال مرکزی و غربی کشور گردیدهجمعیت در هرات 
در استیشن  دریای هریرود طبق اندازه گیری ۀمتوسط آبی ساالن ظرفیت .رود شامر می

 418مرت مکعب در ثانیه معادل  13.4( . م 2016 - 2007 ام سال های )ــــتیرپل به اساس ارق
ن ـط چندیـان متوسـجریظرفیت  ،. همچناندـده را نشان میدر سال  میلیون مرت مکعب

انیه ـمرتمکعب در ث 42.8اب ـاستیشن باالمرغ ۀدـام ثبت شـاب طبق ارقـای مرغــدری ـۀسال
 (. 298 ص. : 4 ) میلیون مرتمکعب در سال می باشد 1350معادل 

در داخل  آبگیر را ۀبزرگرتین ساحع، کیلومرت مرب 262341با مساحتدریای هلمند 
د. دریای هلمند از گیر  می رـب در نصف قلمرو افغانستان را تشکیل داده که تقریبا   کشور

 تحتانی حصۀام قسمت های دریا به استثناء تقریبا  مت و ودهـکشور ب طویلرتین دریاهای
از نشیبی های غربی  اـن دریــکشور جریان دارد. ای لـداخ ا مصب درـ( از منبع ت دلتا )

ای هلمند ـگیرد. طول دری منبع میر ـاز سطح بحمرت  3900 - 3800کوه پغامن از ارتفاع 
ول ـگردد. ط غ میـکیلومرت بال 1400ه ــج بــی بند کهک در جنوب زرنـاز حاجی گک ال

 از رتـبیشی آن ـقسمت تحتان رض آن درـع کیلومرت و 75 ر ازـای هلمند زیادتـدلتای دری
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، از اوایل بهار الی اوایل بودهظم منند دارای جریان آب ناهلم باشد. کیلومرت می 100
ل ماه های ـاخیر تابستان الی اوای وسط و که در حالی در ابستان آب آن طغیانی است؛ت

مقدار آب دریا  ،گردد. روی همین علت بسرت دریا کمرت مشاهده می خزان مقدار آب در
 دریای دریای کمیسان و د.ــطول سال تغییر می یاب در فی ثانیهمرت مکعب   2000و60 بین 

دریای د از دهراود به ـبع ترینکوت یکجا شده و ۀحص دو در والیت ارزگان که هر ترین در
 روند. معاونین دیگر دریای هلمند ای هلمند بشامر میـاز معاونین دری ،هلمند اتصال می یابند
هلمند وصل  یاـه دریـسنگین ب ۀحص ه درــی است کـبان درو  ه وـی قلعـعبارتند از: رود موس

های دریا ،ریزد. همچنان می جنوب گرشک به هلمند وزاد درـای نــبدینگونه دری می شوند؛
اتصال  ۀای هلمند نقطه دریـار بـ از کندهد از گذشنتـای ارغستان بعـدری ترنک و ارغنداب،

مصب های  رفته،جمله دریاهای این حوزه بشامر خارشود از  راه رود، دریای ادرسکن وـف دارد.
آنرا بیشرت  معاونین ای هلمند وـدری ۀرسچشم دهد. ری تشکیل میـهامون صاب ن دریاها راـای

داب از جمله هلمند و ارغنای ـزود که دریـد افـبای د.ـده کشور تشکیل می یات مرکز ـارتفاع
 یـرق آبـزی زمین ها و تولید بیـل خـان موجب حاصـهستند که در مسیر حرکت ش هایرود

را تقویه منوده  که بخش زراعت هدر مسیر رود هلمند ایجاد شد می شوند، پروژه های زیادی
  د.دار  ۀدر رشد اقتصاد ملی سهم ارزند و

الی  1953دازه گیری بین سال های ـه اساس انــای هلمند بـدری ـۀظرفیت آبی ساالن
انیه ـدر ثمرت مکعب  176ه ـط ساالنـور اوسـبط راودـدهدرولوژیکی ـدر استیشن هایم.  1979
 وده و همچنان در استیشن هایدرولوژیکی خوابگانهـمیلیون مرت مکعب در سال ب 5661معادل 

میلیون مرتمکعب در سال اندازه گیری شده است. اما  4321مرت مکعب در ثانیه معادل  137
 ج سال اندازه گیری در این استیشن جریانبرای مدت پن .م 2015  - 2010در جریان سال های 

 دـدهی ن مرت مکعب در سال را نشان ممیلیو  1798ادل ـانیه معـمرت مکعب در ث 58ط ـمتوس
 (.  195ص. : 4 )

ل که از ـای کابـد. دریـده ل را تشکیل میـی کابـآب ا معاونین آن حوزهـبل ـای کابـدری
وزه ـن حــای اصلی ایــه عنوان دریــب ،گیرد می پغامن منبع یـل اونـکوتمرت از  3500ارتفاع 
 360ه ـد کـرس کیلومرت می 500ه ــمصب ب اـمنبع ت ا ازـن دریـده است. طول ایـرفته شـپذی
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اد از راه پیچ های زی ا بعد از طی خم وـن دریـخاک افغانستان جریان دارد. ای کیلومرت آن در
دریای سند وصل  بامرت  271ارتفاع  یکی اتک ازنزد در ،شده پشاور ۀتنگی لعل پور وارد حوز 

گ، الیشن ،پنجشیر ر،ـلوگ ه مستـچمچ ،للندر از: عبارتند لـکاب یاـگردد. معاونین دری می
  کرن.و  ینگارال

 شامل ای کابلـدری ۀات توپوگرافی، قسمت باالیی حوز ه مطالعات و تحقیقـبا توجه ب
مت سرت ارتفاع دارد. قـم 7500ر ـبح سطحسلسله کوه های مرتفع هندوکش است که از 

ل ساحات هموار ـه شامـاع دارد کـر ارتفـمرت از سطح بح 300ی کابل ـدریای ۀپائینی حوز 
دریایی کابل به  ۀدر حوز  بارنده گیکر شد که میزان د متذ ـد. بایـوالیت ننگرهار می باش

عات وزه از ارتفاـن حـی ایع آبـو اکرثا  مناب با افزایش ارتفاع افزایش می یابدطور مستقیم 
  د.گیر  میرسچشمه  ها باالیی ناشی از ذوب شدن پوشش برف و یخچال

میلیارد مرت مکعب  17.1دریای کابل  ۀآب سطحی حوز  ۀی متوسط ساالنـآب ظرفیت
 ر ازـدر حال حاض .دـمی دهتشکیل  ه کشور راـفیصد آب مجموع ساالن 34.73ه ـاست ک
 استفاده شده ن حوزهـایمیلیارد مرت مکعب  5.3حدود  ،ل دسرتسـظرفیت آبی قاب متام

 (.  127ص. : 4 ) و متباقی از دسرتس خارج می گردد
لم، رسپل و رشین تگاب بلخاب، خُ های دریاشامل شامل  یایـدری ۀحوز  ،همینطور

 وده و ظرفیت آبی سطحیـر بآبدهی در جریان سال برخوردا که از ظرفیت خوب می باشد
در  ن حوزهــمساحت ای است. دهـدازه گیری شـمیلیارد مرتمکعب ان 4.1 آن حدود ۀساالن
بلخاب از نشیب شاملی انتهای غربی کوه دریای  .می باشدکیلومرت مربع 78546  حدود
 ارتفاعات بلند کوهستاناترا  رسپل یاـدریمنبع  .رسچشمه می گیردمرتی  4438از ارتفاع بابا 

ای خلم از ارتفاعات بلند ساحات ـدری ،همین ترتیبه ـ. بدـده تشکیل میل ـوالیت رسپ
کوه های  ۀنـگاب از دامـن تـشیری ایـگیرد و دری ت سمنگان رسچشمه میـآب والی ود

 (.  342ص. : 4 )  گیرد شامل تیربند ترکستان منبع می
منبع چشمه ها می گویند. « چشمه»زمین به سطح آن را  رـی آب از زییعجریان طب
ا ـم و یـک ـۀه پیامنــق مختلف کشور بـدر مناط االرضی تشکیل داده کهرا آب های تحت 

 منابع ،بطور اجاملده و نظر به میل اراضی به حرکت می افتد. ـزیاد از سطح زمین خارج ش
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ای آب های ـبقای آب های کانیت )رف، ـاران و بـزش بـاساسی آبهای تحت االرضی را ری
  دهد. امیی تشکیل می( و آب های زیرزمینی نوع مگ قدیمه

 آنرا ۀحص 3/4افغانستان کشور کوهستانی است و تقریبا   ،دـه در فوق ذکر شـک قسمی
ه ـرقی، کوه های سلیامن و شاخـن، سفید کوه شتاـسلسله جبال هندکش، تیربند ترکس

دهد. خاکهای رسوبی در دامان شاملی، رشقی، جنوبی و  تشکیل می هاهای مختلف آن
که در اثر آبهای جاری و تعامالت میخانیکی به وجود آمده  مذکورهای  غربی سلسله کوه

آبی  رسوبات در زمینه های نزدیک رسوبات درشت و در ساحات هموار خاکهای میده دانه،
وجود رود و ننگرهار براه ــهای منطقوی در کرانه های آمو، هلمند، فر بادـو رسوبات از اث

ود دارد که ای بزرگ نیز وجــه نریگستا ،و هلمند ت قندهارادر جنوب والیده است. ـآم
اظ ـبناء  از لح د.ـده ی تشکیل میـای تحت االرضـکل آبهـرای تشـا را بـوذ آبهـنف ـۀساح
ه ـب در واخان یمرت  6000ات ـهندوکش از ارتفاع ۀسلسل ،یـاختامن اراضی و توپوگرافس

مرت در تیربند  3000و مرت در ناور  4500مرت در کوه ماملند فراه،  4000مرت در کوه بابا،  5000
ات ـرب کشور از ارتفاعـرب و شامل غــد. نشیبی های جنوب، جنوب غـمی انجام ترکستان

ون ـرت در هامـم 471 ،وزکــون پـمرت در هام 437راه و نیمروز، ــرت در فـم 651ه ــمرت ب 2500
مرت در شامل  277 و در خاملمرت  339 مرت در کلفت، 266ج، ـرت در زرنـم 490 ،سیستان

مرت در  600الی  500مرت به  3600ر از ــد. ارتفاعات سپین غـغرب اندخوی تنزیل می یاب
اد و خاک های ـن وضع پستی و بلندی های زیـبا ای ،آنبنابر  جالل آباد کاهش می یابد.

 طبقات ،رسوبی توسط آبهای جاری و وزش باد از نقاط مرتفع در نقاط هموار انتقال کرده
سنگریزه  ،وده و به علت عمل جاذبهـم منـذ آبهای تحت االرضی فراهرای نفو ـرسوبی را ب

مناید  احجار از نقاط مرتفع در دامنه های کوه ها نیز اجتامع می زـها و ذرات خورد و ری
زش برف و باران این احجار رسوبی بزرگرتین ذخایر آبهای زیر زمینی را در ـد از ریـکه بع
 دهد. ای مختلف افغانستان تشکیل میحوزه ه

 ( صحرایی و نیمه صحرایی ) ستپی و ـاقلیم کوهستانل ـاقلیم افغانستان که شام
ر ـو در سای دهـود آوردن اقلیم مونسون گردیـبوج سبب ساحات پکتیا و کرنباشد، در  می

 در سطح مرتفع هزاره جات خصوص محیط های کوهستانی هندوکش وب ،مناطق کشور
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ل زمستان ـار و اوایـدر بههمینطور، . رددـمی گاران ـرف و بـزش بـری جبموزمستان  ایام
 رد. در واخان و نقاط مرتفع هندوکش برف هاییگ یز صورت میـهای موضعی ن بارنده گی

 زمینیای زیر ـهمین آبهدی ـبع ۀده، در مرحلـشزمینی ر ـرت آبهای زیـیمی باعث تقویه و وفدا
 .گردد ضی از دریاها نیز میباعث تداوم جریان بع

جذب آب را در سطح زمین میرس می سازد و  ۀه زمینـست کی ال دیگر ـعامجنگالت 
ر نقاط مجاور خود تقویت می مناید؛ مثال ، در پکتیا، کرنها و نورستان، آبهای زیر زمین را د

 گردد. موجودیت جنگالت عامل مهم در افزایش ذخایر آبی چشمه ها محسوب می
آبهای حوزه های چشمه های متعدد در  ،ظرداشت عوامل و پدیده های فوقبا در ن

 رسند: ذیل به مشاهده میتحت االرضی 
 رـرت بنابـم 1000الی  2500 اعـی کوهستانی افغانستان از ارتفمتامی دامنه هادر  - 1

ه شکل ـرزمینی بـای زیـدن آبهــود آمـوجل بـ، عامات موضعی کوه و درهـموجودیت رسوب
 ا به دره ها، نقاط هموار و در قراء و قصبات مجاورـشود که مجرای آنه ز میـا کاریـمه و یچش

 ۀدر حوز  .گردد دامن مشاهده میـکابل و کوه ۀبهرتین منونه های آن در حوز  گردد. باز می
ه و دامان رشقی کوه پغامن و کوه قوروغ چشمه های کابل خاصتا  در نشیبی های ارغند  

 ۀه و قلعــه استقامت قرغـا بـان کوه هـدامر طبقات رسوبی ـرد که از زیمتعددی وجود دا
ضل بیگ، دهکده ه جریان می افتد و باعث شادابی و رسسبزی نواحی قرغه، فاـقاضی ب

استالف، ساحات در  ،گردد. همچنان قاضی می ـۀای پغامن، ارغنده، چهاردهی و قلعه
 نشیبی از هـادی چشمه ها کـداد زیــتعمیر ز ـکاری ه وـخواج رایـدره، س اغ، گلدره، شکرـره بـق

ن ــی و رسسبزی ایـود دارد که سبب شادابـگیرند، وج رقی کوه پغامن منبع میـهای ش
ای ملک ـا کوه هـمتام دامنه های کوهستانی افغانستان از واخان تد. ـمناطق گردیده ان

گردند که متامی آب آنها  ین خصوصیت برخوردار بوده و سبب ظهور چشمه ها مـایاز سیاه 
 ند.شو  اکامل و تغذیه می های کوهستانیدرز تحت االرضی از شکسته گی ها و  به شکل
 ؛لوگر، غوربند و پنجشیر دریایی کابل شامل ۀدر حوز  - 2
  ؛باشد ایی آمو که شامل خان آباد، کندز، کوکچه، بلخاب و قیصار میـدری ۀحوز  - 3
  ؛ابمرغ - دریایی هریرود حوزهٔ  - 4
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  ؛هامون هلمند، سیستان و فراه رودۀ حوز  - 5
 اختیار زمینی را بدون رصف انرژی، دردار قابل توجهی از آب زیر ـچون مقچشمه ها 

نقش مهمی در شمه ــچ تانـدر افغانس. تندـیت هسـز اهمـید، حانــرار می دهــر قــبش
د. ـ( دارن ر نقاط کوهستانیژه دـویگردش آسیاب های آبی )  و زراعتی، ـآب آشامیدنتأمین 
 چشمهد. ـی تقسیم می شونـمی، فصلی و تناوبه چشمه های دایــی، بـها از نظر آبدهچشمه 

ویژه در اواخر زمستان تا اواسط تابستان آبدهی اران سال، بـع پربـهایی که تنها در مواق
ه طور ـه فقط بـی کـو چشمه های د، فصلیـد و در بقیه فصول سال خشک می شونـدارن

د، تناوبی شک هستند و در بقیه اوقات خـدی آب دارنـتناوب، در هنگام نزول باران شدی
 (.  12ص. : 2 ) نامیده می شوند
 نتبجه گیری

رتی سلسله جبال ـم 7000ات ـوگرافی افغانستان از ارتفاعــساختامن اراضی و توپ
رای ــی طبیعی باــل محیط هــشامه ـافته کـمرتی خآمب گسرتش ی 256الی هندوکش 
مرتی و بیشرت از آن  5000ات ـارتفاع د.ـگردن ا محسوب میـاها و چشمه هـفعالیت دری

  ،رف و یخچال هاـبشدن  ا ذوبـتان بـه در فصل تابسـوده کـی بساحات برفگیر و یخچال
ریان ـارش های موسمی در جــب ،ود می آیند. همچنانـاری و چشمه ها بوجـآب های ج

    ی ــای دریایــی حوزه هــظرفیت آبار و زمستان سبب بلند رفنت ـل بهـوایسال خصوصا  ا
 رشایط مساعد ،می گردد. حوزه های دریایی هرکدام با مساحت و ظرفیت های آبی مربوط

 که تحقیقات و مطالعات حیات در مناطق مختلف کشور بوجود می آورد. قسمی ۀرا برای ادام
به افغانستان مقدار آب در سال های اخیر د، ـده مینشان دازه گیری ـاستیشن های ان

 دارد. مدیریت سامله ـل مکث و نیاز بـوده که قابـش به کاهـب نسبت تغییرات اقلیمی رو
رای ـب ع فصلیـنه و توزیساال  بارنده گیدار ـمق مانند ؛م بارشیــرژیشناخت خصوصیات 

ذیه آب های زیرزمینی ـازی و تغو ذخیره سه منظور کنرتول آب ـدامی بـه اقـگونانجام هر 
 الزم پنداشته می شود.

 پیشنهادها
و  بارنده گیاز قبیل رژیم  ؛گذار طبیعیکشور و رشایط تأثیر با توجه به منابع آبی  -
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 پالن آب به منظوراقلیمی، ماسرت ۀدـ( و تغییرات بوجود آم رف و بارانـب ) بارنده گینوع 
 را قرار داده شود.اج ۀذخیره و مرصف آن ترتیب و در منص

( در  استیشن های هواشناسی و هایدرولوژی تقویت سیستم های اندازه گیری ) -
 ۀمجموعی ظرفیت ساالنحوزه های دریایی و منابع آبی کشور جهت تثبیت دقیق مقدار 

 .بارنده گیآبی و رژیم 
ع ـمناب ـۀدر جهت توسع ،ی کشورـوزه های دریایـی حـه ظرفیت های آبـه بـبا توج -
 مطالعات بیشرت صورت گیرد و پروژه های توسعوی تحت کار گرفته شود. ،آبی

ای کاری ادارات ـ، ظرفیت هوقـوارد فـن مدـی شـعمل آورده ور ـور بـه منظـالبته ب -
 مطالعات و تحقیقات علمی بیشرت فراهم گردد. ۀو زمیند ـارتقاء یاب
 مآخذ
 .غرافیای عمومی والیات افغانستانج .( شهـ .  1394 ) .سلطان محمد انصاری، - 1
 .1299 :مجموع صفحات. سعادت رسور

 .دنی افغانستانـای تحت االرضی و معـآبه .( شهـ .  1380) . نیالم جیال ـارض، غـع - 2
 .90 :مجموع صفحات .کتابخانه سیار اریکانتشارات 

 .انستانجغرافیای طبیعی افغ درآمدی بر .( شهـ .  1391) . محمد عظیم عظیمی، - 3
 .586 :مجموع صفحات .علم و دانش خراسان

 ی در حوزهــع آبـع منابـمدیریت جام .( شهـ .  1396 . )محمودی، سلطان محمود - 4
 .385 :مجموع صفحات .انتشارات پرند دوم، جلد .ریز افغانستانهای آب
 .تان. جغرافیای عمومی افغانس( شهـ .  1350) . اچـشورم ی، محمد اکربـنورستان - 5
 .298 :مجموع صفحات ،معارف ۀمطبع

6 - S.W.Breckle & M.D.Rafiqpoor. (2010). Flora and Vegetation, Bonn; 
Scientia Bonnensis. Pages: 861. 
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 الرحمن حقمل ډاکټر ضیا یڅېړندو   
     

 یمیک ناروغیو د درد د موقعیت،د زړه د اسک
 انتشار او وصف څېړنه   

 

 خالصه
د زړه اسکیمیک ناروغۍ په نړیواله کچه د مړینې او معیوبیت عمده المل جوړوي.  

ې ـدا ځانګړې کلینیکي نښــې همــري چـــې لـدا ناروغۍ ځانګړې کلینیکي نښې نښان
ه ـد سینې درد او ناراحتي رامنځ ت ه چېـورو ناروغیو او حالتونو څخـې له هغو نـنښانې ی

ه په کتنې رسه، د زړه د اسکیمیک ناروغیو له امله د رامنځ ـکوي، بېلولی يش. لیرتاتور ت
ه نارینه او ښځینه جنس او بېالبېلو عمرونو کې ــته شوي درد موقعیت، وصف او انتشار پ

درد د سینې په  ه څېړنه کې وموندل شوه چې په دواړو جنسونو کېـه دغـمتفاوت وي. پ
 ا همــا هم ټوله سینه کې احساس کېده، وصف یې دروند، زبېښونکی او یـمنځنۍ برخه او ی

 ګونګ وو او د بدن چپې پورتنۍ خواته یې انتشار کاوو.
 رسیزه

د زړه په اسکیمیک ناروغیو کې د میوکارد د یوې برخې د اوکسېجن او د وينې اروا کايف 
ر منځ توازن له ـراځي چې د میوکارد د اوکسېجن د اړتیا او اروا ته ـه وي او هغه وخت منځ تـن

نو اتروسکلېروتیک ناروغۍ ده ېد اسکیمیا عمده سبب د اکلیيل رشامنځه والړ يش. د میوکارد 
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 (. 4، 407 .: ص 3 ) د وينې د جریان د کموايل سبب ګرځي چې د میوکارد د پرفیوژن او
ېښه ده او که چیرته پرې اخته کس په وخت د زړه اسکیميک ناروغۍ یوه وژونکې پ

ه ــه د مړینې او دایمي معیوبیت څخـه لوړه کچـنو پ ،ږيېه ورسـو تـرسه روغتیايي مرکزون
کیمیک و نښو او نښانو پېژندل چې د زړه د اســـو ځکه د هغــي، نــی شـمخنیوی کېدل

 ،وغ رسه مرسته کوير مهم دي، کوم چې له یوې خوا د نار ېناروغۍ خواته اشاره کوي، ډ
ه طبي پرسونل، ـه وخت روغتون ته الړ يش او له بلې خوا لــتر څو ژر ځان ته متوجه او پ
ر څو په وخت دغې خطرناکې ناروغۍ ته ـت ،ره مرسته کويــپه ځانګړې توګه داکرتانو س

 متوجه او په وخت ورته اړین تدابیر ونیيس.
ه اشاره ـت واــلیيل سندروم د پېښېدو خدر ځینې ناراحتۍ د زړه د اکـــد ناروغ د ص
ه ناروغان ـورې ناراحتۍ د دې برعکس د زړه اکلیيل سندروم ردوي، هغــکوي او ځینې ن

ه مراجعه کوي باید په سمه توګه ارزیا ي کړی يش تر ـچې د سینې د درد رسه روغتون ت
 (. 5،  4 ) څو د زړه اسکیمیک ناروغیو شتون رد یا تأیید کړی يش

اروغیو کلینیکي لوحـه د نارینـه او ښـځینه، ځوانـانو او زړو، د ـچې د اسکیمیک ن څرنګه
بېالبېلو نژادونو او داسې نورو له مخې رسه توپیر لري، نو ځکه پـه کـار وه چـې زمـونږ پـه 

 وطن کې هم د زړه د اسکیمیک ناروغیو په کلینیکي لوحه څېړنه تر رسه يش.
  اهمیت څېړنېد 

ه شوی درد خپل ځانګړی وصف لري، ـه رامنځ تـغیو له املد زړه د اسکیمیک نارو 
چې په پېژندلو رسه یې کولی شو د زړه اسکیمیک ناروغان له نورو ناروغانو څخه بېل 

اروغ او داکرت د زړه د اسکیمیک ناروغیو د ـرض دی چې نـــړنی عــدا درد لومـکړو او هم
ې له ځنډه ډاکرت ته ــچې ژر او ب اروغ مجبوره کويـه کوي، نـه متوجــوري تـموجودیت ل

مراجعه وکړي او ډاکرت هم بې له ځنډه الزم اهتاممات ورته په پام کې ونیيس او همدا د 
 او وصف د څېړنې اهمیت بیانوي. ناروغیو د درد د موقعیت، انتشار زړه د اسکیمیک

 مربمیتڅېړنې د 
ه کوي ـمعیوبیت رامنځ ت ه مړینه اوـه زیاتـه کچـه نړیوالـد زړه اسکیمیک ناروغۍ پ 

م زیاتوي؛ ــور هـو د پیل ناوخته کېدل د معیوبیت او مړینې چانس نـاو د الزمو اهتاممات

 طبیعت



 

119 
 

رض ګڼل ــه انتشار د زړه د اسکیمیک ناروغیو لومړنی عـــسینې ځانګړی درد او د هغد 
و کې اسايس ه نیولـو اهتامماتو پـه ژر رسېدلو او د الزمــه د ناروغ پـچې روغتون ت کيږي

  رول لوبوي.
 د څېړنې موخه

 

ه بېالبېلو عمرونو او جنسونو کې د زړه د اسکیمیک ناروغیو د درد د وصف څېړنه ـپ
 د دې مقاله موخه جوړوي.

 د څېړنې پوښتنه
په دواړو جنسونو او بېالبېلو عمرونو کې د زړه د اسکیمیک ناروغیو د درد موقعیت،  

 انتشار او وصف څه ډول دی؟
  میتود ړنېد څې

 

او  چې معلومات یې په ریرتوسپیکتیو په بڼه تر رسه شوې ده Case seriesدغه څېړنه د 
 پروسپیکتیو ډول را ټول شوي دي.

 

 د زړه د اسکیمیک ناروغیو کلېنیکي لوحه
او باید د  کېږيد سینې درد یا ناراحتي د زړه او رګونو د ناروغیو یوه عامه نښه ګڼل 

چې دا کار د درد د موقعیت   بېل کړی يشه منشأ نه اخيلـزړه څخ هغو دردونو څخه چې د
 او انتشار له مخې تر رسه کیدلی يش. پاسنیو اړخونو ته د درد انتشار د زړه د اسکیمیک

 (. 5،  407: ص  3 ) ناروغیو خواته اشاره کوي
چې ملړۍ برخـه یـې د زړه  کېږيد زړه اسکیمیک ناروغۍ په دوه لویو برخو وېشل 

مه برخه یـې حـاد ه بڼه او دوهـې معموال د انجین پـلیيل رشیانونو مزمنه ناروغۍ، چد اک
ود پرته احتشـاء ــد قطعې د صع STدري خناق، د ــچې د ناثابت ص اکلیيل سندروم دی

(NSTEMI او د )ST قطعې د صعود رسه احتشاء (STEMIپه بڼه روغتون ت )ه مراجعه کويــ 
 (.  1593.: ص 1 )

 لیيل رشیانونو مزمنه ناروغي یا ثابت صدري خناقد زړه د اک
تـه  دا یو حملوي کلېنیکي سندروم دی چې د میوکارد د ګذري اسکیمیا له امله رامنځ 
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د یـې  په شاوخوا کې ناروغان نارینه اشخاص دي او یو زیات شمېر پېښـې سلنه 73. د کېږي
 ه ښځینه جنس کـې د صـدريـــته کېږي. پ ه ښکته عمر کې رامنځــه پـو څخـپنځوسو کالون

 .کېږيته  خناق نښې نښانې معموال په غیر وصفي بڼه رامنځ
کلونو او یا ښځينه  13ې له ـارینه چې عمر یـان نــد صدري خناق زیاتره برخه ناروغ

کلونو څخه لوړ وي جوړه وي، دا ناروغان له صدري درد څخه نالښت  63چې عمر یې له 
ه ــ، خفTightnessموال د دروندوايل، فشار، زبېښونکي، کوي، د وصف له مخې دوی درد مع

اروغ څخه  پوښتنه ويش چې حساس ځای ـپه بڼه بیانوي .کله چې له  ن Chokingکېدلو او 
ه الس د ـدې کېږدي ځينې وختونه د هغـص هډوکي بانـاروغ ښایي خپل الس د قـوښيي، ن

 Squeezingه کې د ــبرخ Substernal يا  موټي په شکل وي چې د قص هډوکي په مرکزي او
 ( په نوم یادیږي.Levine’s signsي درد ښودنه کوي او دا عالمه د )وصف لرونک

( طبيعت لري او په Crescendo-decrescendoزويل )ـن –صدري خناق معموال صعودي 
 و، دواړو مټو او پهدقیقو پورې دوام کوي او کېدالی يش اوږ  5 څخه تر 2 له مشخص ډول
ساعد زندي برخوته او حتی السونو ته انتشار وکړي او همدارنګه شاته، د  ول دځانکړې ډ

 ،ږيېریښو او د نامه تر ساحې پورې وغز دواړه ولیو منځنۍ برخې، ښکتنی ژامې، د غاښونو 
 ولې له ښکتنی ژامې څخه پورته او له نامه څخه ښکته په ندرت رسه انتشار مومي.

عضلې  Trapeziusد هغوی درد  ،رونکي ويه ناروغان چې د صدري ناراحتي لـهغ
ږي زیادتره د پریکاردیت ېشوې عضلې ته وغز  ېپیداکوي، خو که چېرې یادته انتشار نه 

 (. 1580 .: ص 1 ) کېږيلپاره وصفي ګڼل 
ا د کیڼې ثدیې الندې مبهم اوږد مهاله ـد صدر تیز، چټک یا اوږد مهاله دردونه او ی

ه ښځو او دیابیتیک ـه امله وي، ولې پـمیوکارد د اسکیمیا ل رو کمو پېښو کې دېه ډـدردونه پ
عواملو  ه تحریک کونکوـناروغانو کې امکان لري د صدري خناق ځای مشخص نه وي او ل

 لري، رس بیره پردې دا نښې نښانې کېدلی يش د ورځې، اوونۍه رسه ښایي نژدې اړیکه ون
 يش. او همدارنګه کېدلی يش موسومياو میاشتې په جریان کې تشدید او یا له منځه الړې 

 (.1581 .: ص1) کېږيښې یې په ژمي کې لیدلې ېبڼه ولري چې زیاتره پ
 

 طبیعت



 

121 
 

 حاد اکلیيل سندروم
درد د حاد اکلیيل سندروم عمده ترینه تشخیصیه نښه ده، خو ساه لڼـدي، کـانګې 

درد پـه  ،کېږيښو کې رامنځ ته ېری پېګه د شعور له السه ورکول هم په ډاو په ناڅاپي تو 
  ه په نسبت شـدید او دوامـداره ويـولې د هغ ،کېږيهامغه د انجین ناحیه کې رامنځ ته 

 (. 188 .: ص 2 )
ه مشخص ډول د قص ـچې پ کلینیکي مشخصه صدري درد دی UA/NSTEMIد 

اړې، چپې اوږې او کیڼ بازو ته انتشار مومي، ـه کې موقعیت لري، غـهډوکي الندې برخ
 (. 1594 .: ص 1 ) شدیده ويدا ناراحتی معموال 

درد ژور  هـده نالښت صدري درد بلل شوی دی، دغـه ناروغانو کې عمـپ STEMIد 
او بعضا د سوري کېدلو  Squeezing  ،Crushingاو حشوي وي او معموال د دورندوايل، 

 ولې په احتشاء ،یا سوزېدلو په ډول توصیف کېږي. دا درد صدري خناق ته ورته وصف لري
ات او زمان یې اوږد وي ـه راځي، شدت یې زیـه حالت کې منځ تـد اسرتاحت پ  کې درد

ه ــري چې ځينې وختونه مټو تـه مرکزي برخو کې ځای لـاود موقعیت له مخې د صدر پ
 انتشار پیدا کوي او په کمو حاالتو کې بطن، شا، الندنۍ ژامې او غاړې ته انتشار کوي. 

د  ه کېـبرخ ېدې او رشصوفـالنڅخه    (Xiphoid process)د ټټر د هډوکي د څوکې
ه ځای د هضمي ــې د زړه د حملې پـو له خوا داسې انګېرنه چـاو د ناروغاندرد موقیعت 

 درد  STEMI، د کېږيل ـاوخته تشخیص المـلط او نـري، معموال د غـسیستم ستونزې ل
او  کته انتشار نه موميڅکله له نامه ښېخو ه ،پورې انتشار وکړيبرخې  Occipitalښایي تر 

له  ریب الوقوع مرګـراب او د قـي، کانګو، اضطـدلو، زړه بدوالېتیا، خولې کمعموال له کمزور 
خو کله چې په  ،و ځای وي. درد  ښایي د اسرتاحت په مهال څرګند يشـاحساس رسه ی

ره بیاهم ـره سـو سـښودلېه پر ـق برعکس د فعالیت لد صدري خنا ،فعالیت کې پیل يش
 وام پیدا کوي.د

ــدرد کېدالی يش د ح STEMIد  ــپریکارديت، ریاد ـ ــوي امبولې، د ابهـ ــر څیرېـ دلو، ــ
ه ـد پـچې بای ه والی ولريـي تشوشاتو رسه ورتـمعای ـ يا معدي له درد او کوستوکاندرایتس

دري درد ـد صه ــت ېعضل Trapeziusام کې ونیول يش. د ـه پــې پـتفریقي تشخیص ک
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 ه لیدل کېږي او دا درد زیاتره د پرکارديت لپاره وصفيــه ناروغانو کې نــپ STEMIشار د انت
 ګڼل کېږي، لدې کبله له هغه رسه په تفریقي تشخیص کې اهمیت لري.

د فزیکي پلټنو له مخې ناروغ نارامه، مشوش او د یوې نابریالۍ هڅې په توګه د درد د 
او د  ې خسافتـه دوی کـري او معموال پـکی حالت له کټ کې خوځېدونـه کولو لپاره پـآرام

ډوکي الندې درد ــه ناروغانو کې د ټټر د هــ. د زړه د حملې پکېږياړخونو یخوالی په سرتګو 
 STEMIپه زیات احتامل  ،دقیقو څخه زیات دوام وکړي او د خولو رسه یوځای وي 03چې د 

 خواته اشاره کوي.
ي فشار ـان او د وینـوال د زړه رضبـې معمـک ه ملړين ساعتـې پـد حمل STEMIد 

وغانو کې د ه نار ـه برخـه څلورمـنورمال وي، خو بیا هم د زړه د مختني دیوال د احتشاء پ
، کېږيان زیاتوالی لیدل ـله لوړ فشار او د زړه د رضبـدلو له امېسمپاتیک سیستم د فعال

اروغانو کې د زړه د رضبان کموالی ي دیوال د احتشاء په نیامیي نـه خوا د زړه د الندنـبل
 (. 1600 .ص : 1 ) کېږياو ټیټ فشار رامنځ ته 

 څېړنیزه برخه
ه روغتونونو کې په ټولیزه ــه څېړنه چې د جمهوریت او امیري طبي کمپلکس پـدغ
ه بڼه تر رسه ـپ Case seriesد زړه د اسکیمیک ناروغانو په کلېنیکي لوحه د  466توګه په 

چې عبارت دي د درد موقعیت، د  وي ديـام کې نیول شـه پـمتغیره پ وې ده او درېـش
ه دواړو جنسونو کې په بېالبېلو ـه درې متغیره پـچې دغ هـدرد انتشار او د درد وصف څخ

هم ه هر جدول کې هم نارینه او ـاو بیا پ ر مطالعې الندې نیول شوي ديـکې ت جدولونو
 العه کړی شوي دي.ل مطېل بېښځینه ناروغان د عمر له مخې ب

 نتایج
ناروغانو  47 % نارینه جنس لرونکو ناروغانو له ډلې څخه په 090په اسکیمي اخته 

ه ـناروغانو کې یې پ 4 % هـدر او پـناروغانو کې ټول ص 43 % هـ، پRetrosternalکې درد 
 .( لومړی جدول) اپي ګاسرتیک ناحیه کې موقعیت درلوده، 
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ه بېالبېلو عمرونو کې د اسکیمي د ناروغانو د درد ــپ لومړی جدول: د نارینه جنس
 وقعیتم

 

 ناروغانو 47 % هـپ ناروغانو له ډلې څخه 910ته ټولو د ښځینه جنس په اسکیمي اخ
ناروغانو کې  0 % هـاو پ Retrosternalه ـناروغانو کې پ 40 % هـه ټول صدر، پـکې درد پ

 .( دوهم جدول) یې په اپي ګاسرتیک ناحیه کې موقعیت درلوده، 
یمي د ناروغانو د درد دوهم جدول: د ښځینه جنس په بېالبېلو عمرونو کې د اسک

 موقعیت

 

 

  22 % وند یا پڅ یا ګونګ وو، پهناروغانو کې د درد وصف در  00 % د نارینه جنس په
ز ېې تـک 1 % هـې سوزونکی او پـک 93ه ـدرد وو، پ tightnessا ـکې زبېښونکی، فشاري ی

عمر په 
 کلونو

مجموعي 
 شمېر

قص هډوکي 
 شاته

د صدر 
ښي اړخ 

 ته
اپي  ټول صدر

 ګاسرتیک
ناروغان 
 بې درده و

   % شمېر % شمېر % شمېر % شمېر
20 – 40  23 10 43 0 0 10 43 3 14 0 0 
41 – 60  164 87 53 0 0 55 34 2 11 20 12 
61 – 80  114 44 39 0 0 55 48 7 6 8 7 

80 > 12 7 58 1 8 4 33 0 0 0 0 
 9 28 4 12 40 124 1 1 47 148 313 مجموعه

عمر په 
 کلونو

مجموعي 
 شمېر

قص هډوکي 
 شاته

د صدر ښي 
 ټول صدر اړخ ته

اپي 
 ګاسرتیک

د درد 
موقعیت 

 معلوم نه وو
 % شمېر % شمېر % شمېر % شمېر % مېرش

20 – 40  8 4 50 0 0 4 50 0 0 0 0 
41 – 60  76 29 38 0 0 42 55 1 1 4 6 
61 – 80  69 33 48 0 0 26 38 3 4 7 10 

80 > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 11 3 4 47 72 0 0 43 66 153 مجموعه

 ... ه د اسکیمیک ناروغیو د دردد زړ 
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 . ( یم جدولېدر ) موجود وو، درد 
 ډولسکیمي د ناروغانو د درد دریم جدول: په نارینه جنس کې د عمر له مخې د ا

 

 ،tightnessا ـانو کې زبېښونکی، فشاري یـناروغ 04 %ښځینه جنس په  په ټوله کې د
کې سوځونکی درد او په  8 %ا هم ګونګ درد، په ـناروغانو کې دروند یا پڅ او ی  26 % په
 .( څلورم جدول) کې تېز درد موجود وو،  0 %

د د در  وـناروغان اسکیميو کې ـه بېالبېلو عمرونـڅلورم جدول: د د ښځینه جنس پ
 څرنګوالی

 

کې  98 %ه ـه، پـو کې درد چپ اړخ تـناروغان 19 %ه ـه ټوله کې د نارینه جنس پـپ
کې  8 % هـه، پـکې ښي اړخ ت 1 % هـه، پـکې اپي ګاسرتیک ناحیې ت 92 % په ته، غاړې

 .( پنځم جدول) کې شاته انتشار درلوده،  6 % ژامې ته او په

عمر په 
 کلونو

مجموعي 
 شمېر

دروند او یا 
 پڅ درد

 سیښونکېزب
 ز دردېت یا فشاري درد

سوزونکی 
 درد

 % شمېر % شمېر % شمېر % شمېر
20 – 40  23 8 35 5 22 2 9 2 9 
41 – 60  164 45 27 48 29 14 9 19 12 
61 – 80  114 44 39 17 15 11 10 6 5 

80 > 12 6 50 0 0 0 0 3 25 
 10 30 9 27 22 70 33 103 313 مجموعه

 عمر په کلونو
ناروغانو 

مجموعي 
 شمېر

  دروند یا پڅ
 درد

ښونکي یا ېزب
 سوزونکی درد ز دردېت فشاري درد

 % شمېر % شمېر % شمېر % شمېر
20 – 40  8 1 13 4 50 1 13 0 0 
41 – 60  76 20 26 30 39 2 3 2 3 
61 – 80  69 19 28 18 26 1 2 11 16 

80 > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 13 3 4 34 52 26 40 153 مجموعه

 طبیعت
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 ې د عمر له مخې د درد انتشارک ناروغانو د اسکیمي په نارینه جنس پنځم جدول:

 
کې درد چپ اړخ ته، په  17 % د ښځینه د اسکیمي د ټولو ناروغانو له ډلې څخه په

  1 % کې شاته، په 99 % هـکې اپي ګاسرتیک ناحیې ته، پ 92 % هـکې غاړې ته، پ 96 %
 .( شپږم جدول) رلوده، کې ښي اړخ ته انتشار د 4 % کې ژامې ته او په

 د درد انتشارکې د عمر له مخې  ناروغانو شپږم جدول: د اسکیمي په ښځینه جنس
 

 
 نتیجه ګیري 

ډوکي ـې درد د ټټر د هـک  47 % هــیو پـې د زړه د اسکیمیک ناروغـه نارینه جنس کـپ
پي ګاسرتیک کې د ا 4 % کې په ښي اړخ او په 3٫0 % کې په ټوله سینه، په 43 % هـشاته، پ

پېښو کې د ټټر  40 % ه ورته بڼه پهـه ښځینه جنس کې هم پـپه ناحیه کې شتون درلوده، پ
ه اپي ګاسرتیک ناحیه کې شتون ـکې پ 0 % هـکې ټول صدر او پ 47 % هـد هډوکي شاته، پ

 ... د زړه د اسکیمیک ناروغیو د درد



 

126 
 

 .درلود
( او Heavyپېښو کې دروند ) 00 % هـه اسکیمي اخته نارینه ناروغانو کې پـد زړه پ

 (Pressureا فشاري )ـ( یSqueezingپېښو کې ناراحتي زبیښونکی ) 22 % هـ( درد، پDullڅ )ـیا پ
 هـ( درد او پBurning) پېښو کې سوزونکی 93 % هـ، پودـوصف درل tightnessم ـا هـاو ی
  26 % ه ښځینه جنس کې پهـه خوا پـوده، بلـ( درد شتون درلSharpز )ېپېښو کې ت 1 %

ی ـي زبېښونکـې ناراحتـپېښو ک 04 % هـ( درد، پDullڅ )ـا پـ( او یHeavy) دـې درونـکپېښو 
(Squeezing) ( یا فشاريPressureاو ی )ا هم ـtightness ز ېکې ت 0 % هـوصف درلوده، پ

 کې سووزنکې ناراحتۍ شتون درلوده. 8 % درد او په
و ته، پېښو کې درد چپ علوي اړخون 19 % د زړه په اسکیمي اخته نارینه جنس په

پېښو  1 % پېښو کې اپي ګاسرتیک ناحیې ته، په 92 % پېښو کې غاړې ته، په 98 % هـپ
ې شاته انتشار کاوو، ـپېښو ک 6 % هـه او پـــپیښو کې ژامې ت  8 % هـه، پــکې ښي اړخ ت

ه ـه، پــوي اړخونو تـپېښو کې چپ عل % 17ه ــه بڼه پـه ورتـم پـې هـه ښځینه جنس کـپ
  99 % هـه، پــي ګاسرتیک ناحیې تـې اپـپېښو ک 92 % هــه، پــاړې تـغ پېښو کې % 96

پېښو کې ښي اړخ ته انتشار کاوو،  4 % پېښو کې ژامې ته او په 1 % ه، پهـپېښو کې شات
ه یوه لوړه فیصدي کې د اسکیمیا د نورو نوعو ـناروغانو پ STEMIد یادونې وړ ده چې د 

 .لوي اطرافو ته انتشار موندواړو عپه پرتله درد په یوه وخت د
 مآخذ
لکه څرنګه چې په لیرتاتور او څېړنه کې ولیدل شول چې اسکیمي د مړینې او  - 9

و کې د ـه اسکیمي اخته ناروغانـل جوړوي، له بلې خوا پـده المـتل پاتې معیوبیت یو عم
پرسونل  ر تفاوت لري او که چېرته د طبيېل رسه ډـو له بـدرد موقعیت، وصف او انتشار ی

نو کېدلی يش چې غلط تشخیص او د ناروغ د مړینې  ،ه ورته ونه يشـله خوا سمه پاملرن
و د عامې روغتیا محرتم وزارت، طبي پوهنتونونو، ـل وګرځي، نـیا هم دایمي معیوبیت الم

تر څو په بیا بیا رسه د  ،ه وړاندیز کېږيــروغتونونو او د علومو د اکاډمي ډاکټر صاحبانو ت
ل د دغې خطرناکې ـره طبي پرسونــرولو سـه دایـه اړه د علمي کنفرانسونو پـي پاسکیم

 ناروغۍ په میدان کې له علمي اړخه تازه کړي.

 طبیعت
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 و کې لکه ښځینهـه یو شمېر ځانګړو حالتونـڅرنګه چې د اسکیمي نښې نښانې پ - 2
ه دې ــــپه لرونکو کسانو کې غیر وصفي وي، ــــجنس، زیات عمر او د شکرې ناروغۍ پ

وازې ګنګسیت، زړه ـه یـه املـه لري او د اسکیمي لـاروغ درد ونـمعنی چې کیدلی يش ن
 عامې روغتیا ) و ځکه ټولو سکتوري اداروـا هم ساه لنډي ولري، نـبدوالی، کانګې، خوله او ی

ه امـڅو د عر ت کېږيز ـه وړاندیـــ( ت لومو اکادميـوزارت، روغتونونه، طبي پوهنتونونه او ع
رسنیو له الرې په دې برخه کې د عوامو زهنونه روښانه کړي او په دې رسه به ناروغان په 

  يش. ، ډېر کسان به وژغورلکويجعه وخت رسه روغتیايي مرکزونو ته مرا
ه ناروغان چې د سینې د ناراحتي ـچې ټول هغ کېږيه وړاندیز ـطبي پرسونل ت - 0

 تر پلټنو الندې ونیيس.رسه روغتون ته مراجعه وکړي په جدي ډول 
 ه ځینې حالتونوـلکه څرنګه چې په څېړنه کې ولیدل شول چې د اسکیمي ناروغان پ - 4
و شمېر وخت ـې یـوي او تشخیص یـه کـه مراجعـره روغتون تـوصفي نښو نښانو سر ېکې د غ

اتو ته نمعای و او د زړه د عضلې انزایميـه مکرر ډول د زړه د ګراف اخیستلـنیونکو پلټنو لکه پ
 وادوالو ته وړاندیز کېږي چې روغتون ته له مراجعې څخه وروستهېاړتیا لري، نو ځکه ټولو ه

ه ـاو الزمې کړنې ورت ه سمه توګه تشخیصـڅو یې ناروغ پ رـت ،ه کار واخيلـوره زغم څخـله پ
 تر رسه يش.
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 محقق رفیع هللا نرصتی
 

 SPIتحقیق در مورد ترسالی های افغانستان به روش 
   

 خالصه
طی چند دهۀ اخیر خشکسالی های متعدد را تجربه منوده،  هامنطوری که افغانستان

ی ـن تحقیق در پـده است. ایـیز شـه شدت ها و مدت های گوناگون نـترسالی ها ب با واجهم
ا استفاده از ـن پژوهش بـد. ایـترسالی در افغانستان می باش دۀـوع پدیـدریافت چگونگی وق

اکامل آن از  ورت گرفته و جهتـنده گی رسارس کشور صۀ اخیر بار ـه شش دهـریب بـام قـارق
وده و ـه سطح منطقه و جهان مطرح بـــکه ب SPI (Standard Precipitation Index)روش 

ورد نیاز از ریاست هواشناسی ـام و دیتای مــده است. ارقـطرفداران زیادی دارد، استفاده ش
ه صورت ـده و بـه دست آمـآبیاری و مالداری ب افغانستان و ریاست هواشناسی وزارت زراعت،

و  با تشخیص دوره های ترسالی افغانستان ی گردیده است. همچنان،بررس و علمی بسیار دقیق
ج آن ــه و تحلیل گردیده و نتایـه جانبه تجزیـه شکل همــموضوع ب ه بندی آن،ـتفکیک درج

ه ـا یک نتیجـده است. در اخیر، مقاله بــان داده شـدد نشـای متعـۀ جداول و چارت هـذریع
 فهرست مآخذ پایان می یابد. پیشنهادات سازنده و گیری جامع،

 مقدمه
 ده های اقلیمی است که در هر نوع رشایطـسان خشکسالی یکی از پدیترسالـی نیز ب
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اتفاق  ی وقتا فوقتا  ـراگنده گی مکانـی و پــا تناوب زمانـگوشۀ کرۀ زمین بو در هر  اقلیمی
 می باشد؛ یعنی دانید، اقلیم دارای تناوب حد اقل حدود ده سال که می می افتد. طوری

ر آن، اقلیم یک ــه در اثـد کــکل اقلیمی رخ می دهـه، یک سایـک دهـی دتـدر طول م
ی ( و ـ) ترسال ریـه تـی ( بـخشکسال ی )ـوسیعی از کرۀ زمین از خشک منطقه و یا بخش
ـوع ر وقـهامنطوری که در اثد. ـدی و برخالف آن تغییر می یابه رس ـی بـبرعکس و از گرم

ی نیز ـــۀ ترسالـا و محیط طبیعی آسیب می بیند، در نتیجـده جانهـمتام زن یخشکسال
 مترضر می گردند.  

  

 اهمیت تحقیق
ه ـطه بـوع تحقیقی در رابـۀ اخیر در کشور، هیچ نـی چند دهـۀ نابسامانـدر نتیج

ی صورت نگرفته است؛ در حالی که هر کشور ـی و ترسالـبویژه خشکسال رشایط اقلیمی،
ط ـه تعیین رشایـود بـی و اقتصادی خـالن های انکشاف اجتامعـاه و پیشربد پـرف جهت

 اقلیمی نیاز مربم دارد و همچو تحقیقات در حال حارض با اهمیت پنداشته می شود. 
 مربمیت تحقیق

 

ا اوضاع جغرافیایی افغانستان صورت می گیرد، دارای ـه بـه در رابطـهر تحقیقی ک
ن رشایط حساس که گاهی مردم ما در نتیجۀ کاهش ـست. در ایاهمیت و ارزش علمی ا
ی ( مترضر            ــر افزایش بارنده گی ) ترسالــم در اثـی هــی ( و زمانـبارنده گی ) خشکسال

 می شوند، تحقیق در رابطه با ترسالی دارای مربمیت ویژه می باشد.
 هدف تحقیق

 

 ه تفکیک شدت، مدت، دوام،ـی ( بـرسالتثبیت و تعیین دوره ها و سال های تر ) ت
 ف عمدۀ این تحقیق است. هد ،تناوب و فریکوینسی آن

 سوال تحقیق
 

ی اتفاق افتاده ـــا در افغانستان ترسالــه دنبال سوال های؛ چون آیـن تحقیق بـای
 ن آنـن و خفیف تریـوده و شدیدتریـترسالی های کشور بیشرت دارای کدام شدت ب ،است؟
  می باشد. بوده، از چه قراردوام ترسالی معموال  تناوب و  وه کدام سالها می شود؟ مربوط ب

 طبیعت
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 تحقیق روش
 مقایسوی استفاده به عمل آمده است. -های توصیفی و تحلیلی  در این تحقیق از روش

 ترسالی در افغانستان
ال ــرمد معمول و نو ــــــی که میزان بارنده گی آن بیشرت از حــسالی: ـتعریف ترسال

 درازمدت باشد، به آن ترسالی اطالق می گردد. 
و  ه مدت و استمرار و شدتـترسالی یک رویداد اقلیمی بوده، خصوصیات آن وابسته ب

دت و کمرت زیانبار ـد کوتاه مـتوان باشد که می وسعت منطقۀ تحت تأثیر و تسلط آن می
ۀ ـی را یک واقعـسالتر ردم اشتباها  ـد. اغلب مـد و کشنده و آفت زا باشـل املدت، شدیـا طویـی

ورمال و مستمر  اقلیم ـحالت ن نیز یـسالتر  ر،ـا در واقعیت امـام ،کنند می فکر تصادفی و نادر 
تفاوت است که تقریبا  در متام مناطق با رشایط اقلیمی متفاوت اتفاق می افتد، البته با این 

 د.فرق می کنمنطقه تا منطقۀ دیگر  آن از یک دوام و پایش و فریکوینسی مدت، که شدت،
بطور مثال، سالی در رژیم های مختلف آب و هوایی فرق می کند؛ تر ویژه گی های 

ا ـی جاهـی مرت باران می بارد و حتی در برخـه صدها میلـه سالـدر مناطق مرطوب هم
ی ـــنۀ مناطق خشک و بیاباـده گی ساالنـدار بارنـروزۀ بیشرت از مقیزان بارنده گی یکـم

می باشد. به همین دلیل، زمین آمادۀ جذب آب بوده و رشایط محیطی و متام ساخت و 
مناطق خشک، باران د. در حالی که در ـده می باشـط بوجود آمـرشای سازها تقریبا  آمادۀ

م، باران ــی و کوتاه ) یعنی در وقت کــه شکل آنـــب می دهد و آن هم عمدتا   بندرت رخ
( و حتی در برخی مکان ها رصف در طول سال یک و یا دوبار بارنده گی  بیشرت می بارد

 ر همین علت،ــر هیچ باران منی بارد. بنابـا در طول چند سال متواتـاتفاق می افتد و ی
گذارد.  جا مییز خسارات مالی و جانـی از خود بی نـا وقوع ترسالـافزایش بارنده گی و ی

ی مترضر می گردد؛ ـرت از ترسالـمناطق مرطوب بیشه ـمناطق خشک نسبت ب همینطور،
ادۀ جذب آب نبوده و برای زمان ـمحیط های طبیعی ) زمین ( آم ،زیرا در همچو ساحات

 آن خاک آهسته آهسته باشد که در نتیجۀمی  داشته رارطوالنی در معرض تابش آفتاب ق
ه روی ــبارنده گی، آب برتین افزایش ــد و با اندکــــقابلیت جذب آب را از دست می ده

 (. 6 - 8: صص.   4)  ده و سبب آبخیزی و سیالب می گرددزمین جاری ش
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 موقعیت دارد که به اساس تصنیف (Sub-Tropic)افغانستان در منطقۀ تحت استوایی 
نشان  BWhا حروف ـف مناطق خشک و نیمه خشک جهان که بـدر ردی ،نــــاقلیمی کوپ
میلی مرت در  292ه حدود ـن کشور بـدت ایـاوسط بارنده گی درازمود، جا دارد. ـداده می ش

دار مساوی صورت ـان و مقـه جای افغانستان در عین زمـد. بارنده گی در همـمی رس سال
 کشور در استیشن ط بیشرتین بارنده گی درـد. اوسـبلکه خیلی ها متفاوت می باش گیرد، منی

 ی مرت ( و کمرتین آن در استیشنـمیل 1120ه ـلی ) اوسط بیست ساـهواشناسی سالنگ جنوب
ــم میلی مرت ( ثبت شده است. همینطور، فصل و رژی 53 ساله 25هواشناسی زرنج ) اوسط 

ا جنوب و از رشق تا غرب و از همه جهات تا مرکز ـاز شامل ت بارنده گی نیز در رسارس کشور
د. مناطق ــی متفاوت می باشدۀ آن ساختامن اراضی و توپوگرافـفرق می کند که دلیل عم

رف و مناطق ـه شکل بـا  بـهم عمدتـه باد کشور، بیشرتین میزان بارنده گی و آنـمرتفع و رو ب
ه شکل باران در طول سال ـن میزان بارنده گی را بـکمرتی ،پناهـاداد یا بـشت به بپست و پُ 

 دریافت می کند.
اد زی تان ناهموار و دارای خم و پیچدو ثلث افغانس تقریبا   ،از لحاظ ساختامن اراضی

ا اقلیم خشک، ضخامت ــا  یک کشور سنگی بـو اراضی آن میل بیشرت داشته و عمدت بوده
  (. 23: ص.   4)  قابلیت نفوذپذیری کم آب را دارد طبقۀ خاک کم و

توان گفت که هر عاملی که  ترسالی هم دارای علل متعدد بوده و به طور خلص می
برعکس عمل مناید، باعث وقوع ترسالی می گردد. ترسالی نیز  می شود،سبب خشکسالی 

دارای شدت های مختلف بوده و جهت تعیین و تثبیت آن روش ها و شاخص های متعدد 
شاخص آن ترسالی را تعیین و بررسی کرد، وجود دارد. یکی از شاخص ها که میتوان ذریعۀ 

SPI آن ی خشکسالی ایجاد شده، اما بواسطۀ است. اگر چه این شاخص برای تعیین و بررس
 یا SPI (Standardized Precipitation Index)میتوان ترسالی را نیز بررسی کرد. شاخص 

د. ـه شـئو همکارانش ارا Mckeeی ـتوسط مک .م 9111در سال شاخص بارنده گی معیاری 
انی مشخص ــرای یک مقیاس زمــب ،اساس تفاوت باران نسبت به اوسط رــن شاخص بــای
ر در محاسبۀ آن، ـد. تنها فکتور مؤثـدست می آیه ر انحراف معیاری بـسپس تقسیم آن بو 

 - 92 - 6 - 0ی ــهای زمان وان در مقیاسـت را می SPIد. شاخص ـعنرص بارنده گی می باش
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توان  ن روش میـاساس ای رـست که با نـژه گی دیگر آن ایـه محاسبه کرد. ویـماه 48و  24
ن ـرای هر دورۀ زمانی تعیین کرد. بنابرآن، طبق ایـرا ب و ترسالی نه و معیار خشکسالیآستا

را نیز تعیین و تثبیت کرد.  ، مدت آنو ترسالی شاخص، عالوه بر محاسبۀ شدت خشکسالی
باشد. این شاخص  معیاری طبق احتامل باران برای هر دورۀ زمانی می نده گیشاخص بار 

اهمیت زیادی دارد. با استفاده از  و ترسالی دوام شدت خشکسالیبه منظور هشدار اولیه و 
  گردد. ، بلکه شدت و مدت آن نیز واضح میو ترسالی نه تنها انحراف و وقوع خشکسالی ،آن

بصورت دوامدار منفی  SPIسالی هنگامی اتفاق می افتد که تر اساس این شاخص،  بر
د گفت ـگردد. بای منفی SPIدار ـد که مقـیاب ی پایان میـد و زمانـرت از آن باشبیشیا و ( 1+)

د. ـده سالی را نشان میخشکی و نیز دورۀ های ـسالتر زرگی و شدت دورۀ ـ، بSPIر ـمقادی
 (: 8 - 6 : صص.1به رشح ذیل است )  SPIطبقه بندی 

 (. 7: ص.  2) ، SPIطبقه بندی شاخص  1:دولج
 

 طبقه بندی SPI شامره
 زیاد ( مرطوببینهایت ) بسیار  0تا  2 1
 مرطوب  متوسط 9.11تا  9.13 2
 نسبتا  مرطوب 9.41تا  9 3
 خشکی و تری نزدیک به نورمال 3.11تا  -3.11 4
 نسبتا  خشک -9.41تا  -9 5
 بسیار خشک -9.11تا  -9.1 6
 بینهایت ) بسیار زیاد ( خشک -0تا  -2 7

 

، مکی و دیگران این با شاخص فیصدی از نورمال SPIبا توجه به مشابهت شاخص 
 شاخص را به رشح ذیل نیز طبقه بندی منوده اند:

 

 (. 6: ص.  2) ،  SPIطبقه بندی ترسالی را به اساس شاخص  :2جدول 
 

 طبقه بندی ترسالی SPI شامره
 مرطوب  نزدیک به نورمال 3.11تا  3 9
 مرطوب  متوسط 9.41تا  9 2
 بسیار مرطوب 9.11تا  9.13 0
 هایت ) بسیار زیاد  ( مرطوببین 0تا  2 4

 

 ... تحقیق در مورد ترسالی های افغانستان به



 

134 
 

دم نخست انحراف معیاری ـا در قـنیاز است ت SPIۀ شاخص ـی ذریعـسالتر در محاسبۀ 
 بارنده گی هامن دورۀ را که قرار است بررسی و محاسبه شود، بدست آورد.
( و  پراگنده گی انحراف معیاری، اصولی است که به کمک آن میتوان اندازۀ گسرتش )

 فارمول آن قرار ذیل است: کهقامی پدیده های مختلف را از اوسط بدست بیاوریم انحرافات ار 

  𝑠 = √{
∑(𝑥−�̅� )2 

𝑛
}  (0 .9  .......... )   

 در این رابطه:
S انحراف معیاری = 
x گی = مقدار باران باریده 
�̅�  ( 13= اوسط بارنده گی دورۀ مورد نظر  ) سال 
n ورد محاسبه قرار گرفته است.= تعداد سالهایی که م 

 بنابرآن، انحراف معیاری عبارت است از حاصل جذر  جذر  مربع انحرافات از اوسط ارقام.
   قابل ذکر است که جهت بدست آوردن انحراف معیاری بارنده گی پنجاه سالۀ کشور

 (. 01 : ص. 3استفاده به عمل آمده است، )  ( از فارمول فوق. م 2394 - 9164از  )

√
282020.2151

41
   = √6878.541    = 82.936  

 

 
 2394تا  9164چارت انحراف معیاری بارنده گی پنجاه سالۀ افغانستان )  :1شکل 

  (. 01 : ص.3)  . (،م
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 (م.  2394 - 9164چارت فوق، نشاندهندۀ انحراف معیاری بارنده گی کشور ) از سال 
ست. ده اـراف معیاری ترتیب شـول انحـجۀ فارما استفاده از نتیـن چارت، بـباشد. ای می

 2332و سالهای  .م 2333الی  9110 هایسال بارنده گی پارامرت طی این مدت باید گفت،
بعضی سالها انحراف مثبت، برخی  ن مدتــدر دسرتس منی باشد. طی ایم.  2334و 

دهد. سال  ن میه نورمال را نشاـا نزدیک بـدۀ دیگر حالت نورمال و یـانحراف منفی و ع
سال  ی، سالی که انحراف مثبت دارد،ـترسالدورۀ د، ـدارنانحراف مثبت  متوالی که های
ی و ـخشکسال ند، دورۀـته باشـداش راف منفیـه انحی کـمتوال ، سال های( ترسالی تر )
د، سال خشک ) خشکسالی ( می باشد. باید افزود، ـه انحراف را نشان می دهـی کسال

 ط اقلیمی،ـاز لحاظ رشای ه انحراف خیلی کم مثبت یا منفی داشته باشند،کسال هایی 
  دهد. بارنده گی را نشان می جزیی نوسان منوده، حالت نزدیک به نورمال را افاده

، 9183، 9170، 9172، 9168، 9167، 9161، 9164 طی دورۀ یاد شده، در سال های
م.  2390و  2392، 2399، 2331، 2331، 2330، 9112، 9119 ،9113، 9181، 9188 ،9189

، 9161، 9166 ایـسالهریان ــدر جرعکس، ـب ی اتفاق افتاده است.ــدر افغانستان ترسال
9173 ،9179 ،9174 ،9171  ،9176، 9178، 9177 ،9171 ،9182 ،9180 ،9184 ،9181 ،
 یـــ. در افغانستان خشکسالم 2393 و 2338 ،2337 ،2336، 2339، 2333، 9187، 9186

 حکمفرما بوده است.
 آنجهت تثبیت شدت حال که سالها و دوره های مرطوب یا ترسالی به دست آمد، 

 مناییم که فارمول آن قرار ذیل است: استفاده می SPIاز شاخص 
SPI = 𝑋𝑖− �̅�

𝑆𝑥
  (2.0 ..........)   

 در رابطۀ فوق:
𝑋𝑖  ماهه ) یکسال (92= میزان بارنده گی 
�̅� او سط بارنده گی در مقیاس زمانی = 

𝑆𝑥 .انحراف معیاری بارنده گی در مقیاس زمانی = 
این محاسبه، براساس دورۀ دوازده ماهه ) یکساله ( صورت گرفته و اوسط آگاهی: 

 (. 01 : ص.2) ، باشد ساله می 13بارنده گی و انحراف معیاری آن در مقیاس زمانی 

 ... افغانستان بهتحقیق در مورد ترسالی های 
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  (. 01 : ص.2)  SPI افغانستان به اساس شاخص  های ترسالی چارت شدت:  2شکل
فوق، از اوایل دهۀ شصت میالدی قرن بیستم بدینسو، بارنده گی  چارت مالحظۀ با

 بدین معنی که گاهی ترسالی و زمانی هم خشکسالی ؛افغانستان نوسانات زیادی داشته است
 - 9110) از  در دسرتس نیست  گی آنها هرخ داده است. بناء ، هرگاه سالهایی که ارقام بارند

در  .م 2394الی  9164م، از سال ـــر نگیریــد نظــ( را م .م 2334و  2332و سالهای  2333
  رسد. بنظر می( ترسالی مرطوب یا تر ) و نُه دورۀ ( خشکسالی خشک ) افغانستان هفت دورۀ 

سالهای عبارت از  1.8621176و  SPI 1.6089103اولین دورۀ ترسالی به ترتیب با مقادیر 
 دورۀ گیرد. می رارــکه هر دو سال در کتگوری بسیار مرطوب ق است؛ قسمی. م 9161و  9164

و  SPI 0.8010585ر ـا مقادیـــد که بــباش می .م 9168و  9167دۀ سالهای ــبرگیرن دوم، در
، دورۀ دهد. همینطور سالهای مرطوب  مالیم و یا نزدیک به نورمال را نشان می 0.8613459

و  9172مربوط به سالهای  0.4634487و  SPI 2.1635549مقادیر  سوم ترسالی به ترتیب با
ط مرطوب  ـاد ( مرطوب و دومی رشایـه اول الذکر حالت بینهایت ) بسیار زیـم است ک9170

 .م 9189و  9183به سالهای  تعلقسازد. دورۀ چهارم م مالیم یا نزدیک به نورمال را آشکار می
ف طبقه بندی ـردو در ردیـه 0.9698633و  SPI 0.6925411ر ــا مقادیـه ترتیب بـه باست ک

الی  9188های  گیرد. به همین منوال، دورۀ پنجم را سال مرطوب  نزدیک به نورمال قرار می
ترتیب ه ب .م 9112و  9113، 9181، 9188د که از این جمله، سالهای ـــده شکل می .م 9110

م ـسال های مرطوب  مالی 0.4875637و  SPI 0.1378965 ،0.9095759 ،0.149954با مقادیر 
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باشد. دورۀ  سال بسیار مرطوب می SPI 9.162م با مقدار 9119ه نورمال و سال ـیا نزدیک ب
م یا ـکه وضعیت مرطوب  مالی SPI 0.6209678با مقدار  .م 2330ل سال ـششم ترسالی شام

وده و ـباشد. دورۀ هفتم ترسالی نیز یکسال ب سال میدهد، یک می نزدیک به نورمال را نشان
ه نورمال ـم یا نزدیک بـ، سال مرطوب  مالیSPI 0.740771دار ـا مقـب .م 2331عبارت از سال 
با  .م 2331هم عبارت از سال  شود. دورۀ هشتم ترسالی هم یکسال است و آن محسوب می

 گیرد. و در ه نورمال قرار میـنزدیک بم یا ـ، در کتگوری مرطوب مالیSPI 0.6744548دار ـمق
ن میان، سال ـود که از ایـش می .م 2394 - 2399ل سالهای ـی شامـنهایت، دورۀ نهم ترسال

ه ترتیب با ــب .م2 390و  2392ی متوسط و سالهای ـ، ترسالSPI 1.2568316با مقدار  2399
شوند. در  رمال تلقی میسالهای مرطوب  نزدیک به نو  0.3151416و  SPI 0.5165017مقادیر 
ه ـه دورۀ ترسالی، مرطوبرتین سال آن مربوط بـرسیم که از میان نُ  ن نتیجه میـه ایـفرجام ب

، طوالنی ترین دورۀ ترسالی عبارت از SPI 2.1635549ا مقدار ـ( ب .م 9172دورۀ سوم ) سال 
ن ـم مرطوب تریود و کـش ل پنج سال میـه شامـ( ک .م 2394تا  2331دورۀ هفتم ) از سال 

است. چارت ذیل فیصدی  SPI 3.341با میزان  .م 2393سال و دورۀ ترسالی مربوط به سال 
ی ــی و ترسالـای خشکسالـجزییات بیشرت دوره ه 6. 9دول ــی و جـی و خشکسالـترسال

  (. 01 .ص : 6)  دهد افغانستان را نشان می

 
 (. 01 : ص.6) ، ل ستونیچارت فیصدی خشکسالی و ترسالی کشور به شک :3شکل 
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 (. 6و  5دهه )  5: دوره، شدت، و فیصدی تری ) ترسالی ( افغانستان طی 3جدول 
 

 میزان خشکسالی و ترسالی به % شکسالی و ترسالیخشدت  دوره های ترسالی سال
1964 

 دورۀ اول
 45.76 بسیار مرطوب

 52.968 بسیار مرطوب 65
67 

 دورۀ دوم
 22.686 المرطوب  نزدیک به نورم

 24.5 مرطوب  نزدیک به نورمال  68
72 

 دورۀ سوم
 61.542 ) بسیار زیاد ( مرطوب بینهایت

 13.182 مرطوب  نزدیک به نورمال 73
1980 

 دورۀ چهارم
 19.699 مرطوب  نزدیک به نورمال

 27.587 مرطوب  نزدیک به نورمال 81
88 

 دورۀ پنجم

 3.92 مرطوب  نزدیک به نورمال
 25.872 مرطوب  نزدیک به نورمال 89

 4.265 مرطوب  نزدیک به نورمال 1990
 46.108 بسیار مرطوب 91
 13.868 مرطوب  نزدیک به نورمال 92
 21.071 مرطوب  نزدیک به نورمال دورۀ ششم 3
 21.071 مرطوب  نزدیک به نورمال دورۀ هفتم 5
 19.184 مرطوب  نزدیک به نورمال دورۀ هشتم 9

11 
 دورۀ نُهم

 35.75 مرطوب  متوسط
 14.691 مرطوب  نزدیک به نورمال 12
 8.964 مرطوب  نزدیک به نورمال 13

 

 (. 01 : ص.4)   ترسالی به فیصد در کشور انواع وقوع: 4جدول 
 

 

در سال نیم قرن اخیر،  49ه طی ـرسیم ک ن نتیجه میـه ایـجدول فوق ب دوبا مالحظۀ 

 میزان وقوع به فیصد طبقه بندی ترسالی شامره
 70.682 ترسالی مالیم یا نزدیک به نورمال 9
 1.260 متوسط 2
 91.781 بسیار مرطوب 0
 1.260 بینهایت ) بسیار زیاد ( مرطوب 4
 933 مجموع 1

 طبیعت
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د که ـرار باشـی اتفاق افتاده است. هرگاه قـترسال های مختلف ا شدتـبار ب 23 افغانستان
فیصد خشکسالی  66.66ل ـهم مقایسه مناییم، در مقاب اـلیها را بشدت خشکسالیها و ترسا

دت رخ داده است، البته با این ـا همین شـفیصد ترسالی ب 71ه نورمال، ـضعیف و نزدیک ب
 ده، مگرـع شـه هامن شدت واقــل کتگوری خشکسالی بـرسالی در مقابـدت تـش تفاوت که

فیصد  91.347وده است. همچنان، در برابر ـکم به خشکسالی ـر ترسالی نسبت بـهمواره مقادی
شدید،  فیصد خشکسالی 1.120فیصد ترسالی به عین میزان، در مقابل  1خشکسالی متوسط، 

فیصد خشکسالی بسیار شدید،  4.769نهایت در برابر  فیصد ترسالی بسیار مرطوب و در 91
  افتاده است. فیصد ترسالی با شدت به بینهایت ) بسیار زیاد ( مرطوب اتفاق 1

 

 نتیجه گیری
 

م، در ـهامنطوری که در جریان خشکسالی از نبود و یا کمبود آب مترضر می شوی
ی هم تناوب و فریکونیسی دارد و ـهنگام ترسالی از افزایش آب آسیب می بینیم. ترسال

د از یک دورۀ خشکسالی اتفاق می افتد. به علت اینکه در ـاین پدیدۀ طبیعی همواره بع
جذب آب  د، عملیۀـم می شونـن خشکسالی خاک های بیش از پیش سفت و مرتاکاـزم

ان ترسالی ـژه زمـویب د و همگام وقوع باران،ـل مالحظۀ کاهش می یابـه طور قابـدر آن ب
، ه یکباره در سطح زمین به جریان افتادهـال می بارد، بـد معمول و نورمـکه باران بیش از ح

ن سال ـاه های آغازیـ. مثال واضح آن وقوع سیالب های مسبب وقوع سیالب می گردد
ی و جنوبی می باشد ـی، غربـوالیات شاملی، شاملی غرب خاصتا   م. در رسارس کشور، 2019

 که هم موجب خسارات هنگفت مالی گردید و هم جان تعدادی از هموطنان ما را گرفت. 
م.  2018ب ها؛ در سال هرگاه توجه صورت گیرد، یک سال قبل از وقوع این سیال 

ی پیشینه، در جریان ـه شدت های مختلف خشکسالی بـتقریبا در رسارس کشور البته ب
ه سال ـود. بـد ساخته بـرای وقوع سیالب ها مساعـن عمل، رشایط را از قبل بـبود که ای

د ــزش های جوی بیشرت از حـرا میزان ریـم. نیز می توان ترسالی خطاب کرد، زی 2019
ی و ـوده است که از یکطرف سبب خوشنودی مقامات دولتـدت بـل و اوسط درازممعمو 
 رـی پیشنه را پشت سـا بــسخت خشکسالی کم و ی د چون یک دورۀـی کشور گردیـاهال

 ن سال خسارات جانی و مالی نیز در پی داشت.ـاما از جانب دیگر، ای گذاشته بودند،
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 در مسیل ها و یا مجاری آب در شهر ساخته در ضمن، اعامر منازل خودرس که عمدتا  
د و همچنان پخته کاری غیر رضوری سطح اراضی نیز در قسمت وقوع سیالب ـشده ان

ود، ـی اتفاق افتاده بـد و وقوع ترسالـای بیش از حـهای اخیر که در نتیجۀ بارنده گی ه
 نقش داشته است. 

 

 پیشنهادها
 

د از تناوب زمانی یک تا سه سال در ـه طور اوسط بعـتثبیت و مالحظه شد که ب .9
 افغانستان ترسالی به وقوع می پیوندد، پس نهاد های مربوطه باید از قبل در قسمت کاهش

 خطرات واردۀ آن تدابیر همه جانبه را روی داست داشته باشند.
 چون یکی از علل وقوع سیالب در داخل شهرها، اعامر منازل خودرس و غیرپالنی .2
د شاروالی ـد، پس بایـیر سیل برها و دامنه های کوه ها و تپه ها می باشا  در مسـو عمدت

 های محرتم با همکاری وزارت امور داخله از اعامر اینچنین منازل جلوگیری منایند.
ا و ـد در سال هـوزارت های محرتم انرژی و آب و زراعت، مالداری و آبیاری، بای .0

 های خشک ذخیره منایند؛ زیرا تجربه نشاندوره های مرطوب آب را برای سال ها و دوره 
 داده است که به تعقیب ترسالی، همواره خشکسالی به وقوع می پیوندد. 

 

 مآخذ
 

بنگاه  .جغرافیای طبیعی افغانستان (. هـ . ش 9086)  ی.ـعارض، غالم جیالن - 1
 .291 :صفحات .کابل .انتشارات میوند

 تحلیل آماری (.هـ . ش  9081)  ات.عطایی، داکرت هوشمند و هاشمی نسب، ساد - 2
ۀ سومین هامیش ملی ـمجل .ن و تأثیر آن بر عملکرد محصول جوخشکسالی استان سمنا

 .91 :صفحات .فیا و رویکرد علمی توسعۀ پایدارجغرا
 ل.ـانتشارات پوهنتون کاب .یـجغرافیای تحلیل(.  هـ . ش 9069 )محمد سعید.  - 3
 .201صفحات: 
 ی نیم قرن اخیر در کشور.ـسی خشکسالبرر  هـ . ش (. 1397. ) نرصتی، رفیع هللا - 4

  .277چاپ اول، انتشارات اکادمی علوم. مطبعۀ صنعتی شمشاد هاشمی. صفحات: 

 طبیعت
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 2394 - 9111 سالهای ) .ریاست هواشناسی افغانستان ،بارنده گی احصاییۀ پارامرت - 5
 (، کابل. .م

 - 2331 سالهای مختلف ) .یاری و مالداریوزارات زراعت، آب هواشناسی احصائیۀ - 6
 (. .م 2390
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 محقق انجنیر محمد مرتضی شیرزوی
                                                               

 ارزیابی هوشمندسازی ساختامن ها و فواید آن
 

 خالصه
 امنتکنونی ساخ های سهولت و امکانات مؤثریت توان می ساختامن با هوشمندسازی

 استفاده خدمات سطح برد و بلند را اقتصادی آن -عملکرد تخنیکی  و داد افزایش به مراتب را
جویی  هـرصف هدف تحقیق به نـای. اء بخشیدـارتق معارص را های وژیـتکنال و ها از پیرشفت

ور ــام در مندی""هوش مفهوم ا بیان واقعی وــب ا،ــساختامن ه در رژیـان و انـع، زمـمناب در
 رداختهـپ شهری ده گیــزن کیفیت ر ا رتقایـای مؤثـروش ه و معرفی شناسایی ،ساختامنی
های معمولی که  ا ساختامنـب مقایسه در هوشمندسازی ساختامنها دست آورد است. اولین

 امنیتی خدمات تأمین کاهش مصارف حفظ و مراقبت، رژی،ــان و چطور کاهش مرصف چگونه
 رضایت مندی ساکنین زایشـاف باالخره و روز حوادثــیریت ساختامن در هنگام بمد ،بهرت

 شناخت توصیفی به  -به میتود تحلیلی  مطالعه، مورد موضوع به توجه با. شود در نظر گرفته
 ا پیدا منودنـب و دهـش ها پرداخته شاخص ه عنوانـب هوشمندسازی ساختامن خصوصیات

گردیده و با  ساختامن ها تعیین هوشمندسازی از حاصل نتایج نمؤثرتری آنها، بررسی و مزایا
 در نظر داشت نتایج حاصله، پیشنهاد های موجه در زمینه ارایه شده است.

 مقدمه
 -تخنیکی  مزایایروز،  های هوشمند و جدید لوژیااز تکن استفاده ساختامن سازی با
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 و هوشمندسازی هـب وانـت د میـجدی ایـه وژیـتکنال پیرشفت ازدارد.  رـب اقتصادی را در
و  ویـق تبادل هوشمند، ساختامن . مفهومودـمن اشاره در ساختامن رژیـان مرصف مدیریت

ا ـب که یـاهداف. دـمی باش ساختامن مختلف زایـاج میان روسه هاـو پ معلومات نقص دونـب
ر ـدر ب را انسانها گیده ـزن یـزوایای امـد، تقریبا  متــآی می ه دستـب هوشمند احداث ساختامن

ل ـوسای کنار در گاه خاصـجای از نیز هوشمند ل و تجهیزاتـوسای ن میان،ـگیرد. در ای می
نسبت  و کرده درک را پیرامون شان محیط وسایل و تجهیزات،  نوع نـای است.  برخوردار دیگر
 دهند. مینشان عکس العمل  آن به

 

  تحقیقاهمیت 
 

ه ـرژی را بـه انـهایی کساختامن های هوشمند در کشور لوژی ا است که تکناـــمدت ه
عه و انکشاف کاربرد ـا توسـب. ده استـج شـمی کنند، رای قیمت واقعی در ساختامن مرصف

ه و مزایای آن، ساختامن ها نیز ـتکنالوژی جدید، هوشمندسازی ساختامن در سطح جامع
ا ـب ر ایجاد محیطـظور استفادۀ مؤثه منـزنده گی برش ب بناهایبه عنوان یکی از مهمرتین زیر 

 امکانات آسوده و تسهیالت بیشرت و همچنان مرصف انرژی می باشد. 
 

 تحقیقمربمیت 
 

، با استفاده از وسایل و انرژی مرصف در جویی رصفه موضوع شدن مطرح به توجه با
 هوشمند سازی مدیریت سیستم از استفاده ساختامن ها، در مصارف آوردن هوشمند پایین

 سازی هوشمند سیستم به کارگیری با .شود می پنداشته ناپذیر اجتناب ساختامن ها امری
 زایشـاف ه مراتبــرا ب امنتکنونی ساخ سهولت های و امکانات ریتـثؤ م توان می ساختامن

 ا پیرشفتـب را خدمات سطح نیز رد وـب بلند را آن اقتصادی -دستاوردهای تخنیکی داد و
 .بخشید ارتقاء جدیدهای  تکنالوژی و ها

 

 هدف تحقیق
 

ساختامن  در انرژی و منابع اقتصادی، زمان جویی در هـرصف ه هدفـتحقیق ب این
 ر درـمؤث روش های و معرفی شهر، شناسایی در "هوشمندی" مفهوم ه بیان واقعیـب ها،

 .است پرداخته و شهر نشینی شهری زنده گی کیفیت ارتقای
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 سوال تحقیق
 رسارس جهان، در حارض قرن برانگیز جنجال موضوعات و چالش ها مهمرتین از یکی

ن ساختام دستاورد اولین د.ــرژی می باشـــان رت در مرصفـات بهـــکاهش مصارف و خدم
ه و چطور میتوانیم ــهای معمولی یا غیرهوشمند که چگون با ساختامن مقایسه در هوشمند
 حفظ و نگهداشت منابع برای راه حل مصورت عمو  کاهش بوجود آوریم، به انرژی در مرصف

 دارد که در مقالۀ دست داشته تحلیل و بررسی شده است. وجود
 تحقیق روش 

 خصوصیات شناخت تحلیلی و تطبیقی برای میتود مطالعه، از مورد موضوع به توجه با
 یک هر امتیاز با پیدا منودن و شده ها پرداخته شاخص به عنوان ساختامن های هوشمند

 ساختامن از هوشمندسازی حاصل نتایج موثرترین آنها، و ارزیابی بررسی ها و شاخص نای از
 شوند.  می ها تعیین
 ساختامن های هوشمند ۀتاریخچ

استفادۀ  ه بازار عرضه شد.ـب م. 9166در سال  دهـه شـاولین سیستم هوشمند تجرب
 سیستم رسدی، و یل کنرتول روشنایی، سیستم گرمـمعمولی از اتومایزیشن خانگی شام

 دۀـم. مشاه 2396د. در سال ـیره، می باشـرژی و غـامنیتی ساختامن، کاهش در مرصف ان
ر ـل ها، دوایـ، پوهنتون ها، هوتیـتسیستم اتومایزیشن در ساختامن های صنعتی، تجار 

رسمی، فابریکه های تولیدی و غیره، به امر عادی مبدل گردیده بود. اما استفاده از این 
 سال 23ۀ جامعه محدود می گردید؛ چنانچه ـه های شخصی به قرش مرفـا در خانسیستم ه

ون های صوتی و بعدا  موبایل ــف ا ورود تکنالوژی موبایل های سامرت آیــقبل از امروز ب
 ه بازار استقبال زیادی از این موضوع نه شد، ولی با گذشتـفون های تصویری ب های آی
یافت تا جایی که هم  اءن سیستم ارتقــی درخواست ایدـان کوتاهی سیر تصاعـمدت زم

ه ـدرن بـا تکنالوژی های مـر روز بـاکنون جزء رضورت های ساختامن محسوب شده و ه
 (. 2: ص.  0) تعداد مشرتیان این سیستم افزوده می شود، 

 تعاریف ساختامن هوشمند
 متامی و تهپیرشفته داش ارتباطی زیربنای که است سیستمی هوشمند، ساختامن 

 طبیعت
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 ... ارزیابی هوشمندسازی ساختامن ها و
 و ودـش می کنرتول مرکزی ه صورتـب کمپیوتری امکانات از استفاده اـب سیستم های آن

 هوشمند، ساختامن پیرشفتۀ خدمات و تکنالوژی های از الی استفادهـآنها در الب ساکنین
 نیز و مفشن را زیبا خانۀ یک و منوده یی هـمالحظ لـقاب جویی هـرصف رژیـان مرصف در

 مزیت سیستم هوشمند می توان به سه اقتصادی و تخنیکی زایایم نند. ازک می تجربه
  :آن به رشح ذیل اشاره منود اصلی

  ساکنین. و امنیت آسایش - 0انرژی  مرصف در جویی رصفه -2بودن ) مجلل (  زیبا1- 
شدن،  مسکونی، زیبا و مجل ساختامن های در سیستم این اصلی از اهداف یکی

 چناچه وقتی د؛ـباش در ساختامن، می رژی و امنیت ساکنینـان رصفه جویی در مرصف
ل ـداخ در هنگام و شود روشن می هوشمند صورت هــها ب چراغ د،ـشوی ساختامن وارد
 پذیرایی روشن سالون و محل چراغ های همزمان طور به ،کلید دخول دادن فشار با شدن

 به عباره دیگر، هر .ی گرددطور اتومات فعال مسیستم ایرکندیشن و هواکش  گردیده و
 انجام دکمه یک هامن با در ساختامن است، نظر مردم و ساکنین مورد که دیگری عمل
 پالن که دارد وجود ((Touch Screenاسکرین  تچ پنل پذیرایی یک اتاق در یا .گردد
 صورت هــب آن در ساختامن سیستم هوشمند امـمت و دـآی می در منایش هـب آن در واحد
 نشسته کوچ رویزمانی که  یا و باشد. می کنرتول و مشاهده قابل گرافیکی ر صدد صد
 مثال، طور کنید؛ کنرتول را روشنایی سیستم یـمتام کنرتول ریموت از استفاده با د،ـای
 اـی و کنید بسته و ازـب را رده های ساختامنـپ اـی منایید و ادـزی اـی کم را روشنایی دتـش

 متاشای ه،ـمطالع ونـچ کارکردهای مختلف؛ رایـب دهـش عیینپیش ت از وهایـسناری
 ها پرده بودن باز حد و فضاها روشنایی دتـش چنانچه .کنید انتخاب را تلویزیون و غیره

 تنظیم نیاز وردـی مــروشنای خارج و ی محیطـروشنای هــب هـتوج اـب صورت هوشمند هـب
 اتومات صورت هـب ییروشنا و اکشد هو ـشوی می رسویس صحی وارد وقتی یا و شود می

 تا و هواکش دهـگردی وشـخام یـروشنای دـشوی می خارج هرگاه وقتی و گردد می روشن
  .مناید تخلیه را مطبوع نا بوی فعال می باشد تا دقیقه چند
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: پنل کنرتولی سیستم روشنایی و صوتی، 9شکل 

rig.pdfsaba.org.ir/saba_content/media/image/2011/02/1459_o 
مفهوم ساختامن هوشمند، معرفی نوعی تبادل قوی و بدون نقص اطالعات میان  

بخش های مختلف ساختامن است. بخش های مورد نظر شامل تأسیسات میخانیکی و 
 ریتـریتی، روشنایی، مدیـساختامنی، کنرتول دسرتسی و تردد، سیستم های امنیتی، مدی

 انرژی، حفظ و مراقبت، می باشد.
م. در شهر تورنتوی کانادا ترصیح کرده  9181بین املللی معامری در سال  نشست

دون نقص که ـا مدیریت بـاست که یک ساختامن هوشمند ترکیبی از نوآوری ها همراه ب
ده را تا حد زیادی بر ـدر این راستا با داشنت این دو خصوصیت بتواند رسمایۀ مرصف ش

ن موضوع را نیز بیان ـی و استفاده از تکنالوژی، ایالوه از نوآور ـف برعـن تعریـگرداند. ای
می کند که یکی از اهداف ساختامن های هوشمند، این است هر چه بیشرت رسمایه یی 
را که در ساخت و ساز ساختامن ها به مرصف می رسد، در مدت زمان کمرت برگردانند. 

ای هوشمند ـهی را در خصوص ساختامن ـمعامری بنام اتکین تعریف .م 9188در سال 
ه در داخل و ـی کــارائه منود. او گفت ساختامن هوشمند، ساختامنی است که از واقعات

ع و ـن وقایـه با ایـد در مواجـوده و می توانــخارج ساختامن به وقوع می پیوندد، مطلع ب
رای کاربران اش، موثرترین و بهرتین تصامیم را در ــبرای به وجود آوردن محیط دلپذیر ب

 طبیعت
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 (. 0: ص.  6امن زمان به خصوص اتخاذ کند ) ه
 هوشمند ساختامن و هوشمندی

 (Adaptive)و سازگار   (Sensible)، حساس (Smart) ، باهوش (Intelligent)هوشمندی
 محرک ها و حسگرها مشمول که می روند کار به ساختارهای عریف هایت برای همه 
 کروم د. کلمنتسـدارن را تحرکات محیط و خارجی تحرکات اـب سازگاری یـتوانای و ودهـب

 سلسله اما نیست، ژه گیـوی یک می کند: هوش بیان این چنین را هوش هـب وطـمرب تعریف
 و بین افراد تطبیقی تعادل اساس اطالعات و شدۀ منترش های مهارت از یی پیچیده مراتب
 آنها است.  زیست محیط

  (Smart Houseا )ـ( یIntelligent Houseخانه های هوشمند در جهان بنام های )
فرمان های  همچنان و خود محیطی رشایط هـب نسبت کهساختامنی  د.ـان شده شناخته

 نشان عکس العمل دـمی توان مصنوعی هوش یک بودن دارا دلیل هـب مالک ساختامن
 دهد. انجام را کارها از برخی اتوماتیک صورت بهمی  مصنوعی هوش این چنانچه ؛دهد

 که می شود استفاده هوشمند حـمصال از هوشمند، و ساز ساختامن های ختسا رایـب
 محیطی هایدادروی درک یـتوانای که است و محصوالتی الحم برای جدید اصطالح یک
 .( 0 ص. : 1 ) می دهند نشان مناسب عکس العمل آن به نسبت و داشته را

 هوشمند ساختامن سیستم اجزای
 اند: شده تشکیل زیر اجزای از هوشمند ساختامن های سیستم

 (Central Unit)مرکزی  واحد •
 (Control Modules)کنرتول  های مودل •
 (Vision Modules)تصویری  های مودل •
 (Control Cards)کنرتول  های کارت •
     (Sensors & Auxiliary Equipments)کمکی  تجهیزات و حسگرها •
 (Wires and Network Cables)شبکه  های کیبل و ارتباطی های سیم •
 (Accessories)جانبی  لوازم •

 ارتباطات، شبکه نـای که بوده اصلی ۀشبک یک دارای سیستم این به صورت عموم

 ... ارزیابی هوشمندسازی ساختامن ها و
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 یک دارای سیستم هر .دـمنای می اـجابج فوق در بین اجزای را فرامین و اطالعات
 از ریت بخشیـمدی ل،کنرتو  ودلـم رـه که دـباش می کنرتول ودلـم نـچندی و مرکزی واحد

 یک کنرتول، دلـم هر توسط دهـش کنرتول ناحیۀ داشت. دـخواه ه عهدهـب را ساختامن
 .( 21 ص. : 4 ) شود می نامیده زون

 
 profdoc.um.ac.ir/articles/a/1012019.pdfهوشمند  شبکه ارتباطی بسرت :2شکل 

حرکت  های هوشمندزمانی که برش از تیلفون های موبایل معمولی به سمت موبایل 
در عرصۀ ارتباطات شاهد بودند. برعالوۀ اینکه فقط قادر به ایجاد  را کردند، انقالب بزرگی

  وصله انرتنت ــا تیلفون های هوشمند بــمتاس و ارسال پیام های متنی باشند، اکنون ب
ال ـرسیره، اـرب و غـرت، وایـای لحظه یی فیسبوک، وتس اپ، تویـد، ایمیل، پیام هـمی شون

ه به ارتباطات ـلود و بسیاری کارهای دیگر کـورد نیاز خود را داونـل های مـمی منایند، فای
 شیوهدر مورد ساختامن های هوشمند نیز وضعیت به همین  .نیاز دارند، را انجام می دهند

ن است که ـا ساختامن های معمولی در ایـی ساختامن های هوشمند بـاست. تفاوت اصل
ه یکدیگر وصل ـده، بـو تجهیزات که در ساختامن های هوشمند استفاده ش لـهمه  وسای

د؛ مانند کنرتول آب و هوا، ـهستند و توسط یک دستگاه مرکزی کنرتول و نظارت می شون
رده ها، قفل ها و انواع مختلفی از کمره ها و مانتیور هایی که می توانند ـچراغ ها، لوازم، پ

د، از هر حصۀ ساختامن و حتی دور از ـه شونـات اضافـومه ساختامن های هوشمند و اتـب
 .ساختامن قابل کنرتول می باشند

 طبیعت
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 ... ارزیابی هوشمندسازی ساختامن ها و
ام است. ـل انجـقه های مختلف و گوناگون قابــه طریـایجاد این اتصاالت و ارتباطات ب

رای ساختامن های هوشمند ساخته شده ـسیستم های مخصوصی وجود دارد که خاص ب
ای ـق وای فــ، شام می توانید از طری.Control4)و   Z-Wave) Zigbee ،KNX اند؛ مانند

 ((Bluetoothانرتنت، این وسایل را کنرتول منایید. همچنان برخی از اینها ممکن است با بلوتود 
آنها را  هم قابل کنرتول باشند و در این رشایط میتوانید حتی بدون استفاده از انرتنت هم

ن ـد و بهرتیــا و معایب خاص خود را دارنــسیستم ها مزاین ـــک از ایـکنرتول منایید. هر ی
  .( 2 ص. : 2 انتخاب برای شام بستگی به نیاز و کاری دارد که می خواهید انجام دهید )

  
 ساختامن هوشمند در سیستم از استفاده اقتصادی -ارزیابی تخنیکی 

 

ثر در ؤ خیلی مفید و ماقتصادی  -تخنیکی  وان مزایایــاز مقایسه و تحقییق حارض می ت
 هـب وانـت می است، تاثیرگذار مرصف کاهش در هـعواملی ک یک ساختامن را به دست آورد. از

 :منود اشاره زیر موارد
 افزایش رفاه محیطی، همچنان مجهز منودن آن ها با وسایل هوشمند؛ - 9
 تلفکاهش مرصف انرژی در ساختامن با بهره برداری از سیستم و جلوگیری از  - 2

 شدن منابع تجدید ناپذیر؛
ۀ مصارف حفظ و مراقبت ساختامن با بهره گیری از روش ـل مالحظـکاهش قاب - 0

 مدیریت مطلوب استفاده از تأسیسات، موجب كاهش مقدار ساعات كاركرد های هوشمند.
 ض قطعاتـۀ مصارف تعویـمالحظ لـدار قابـه مقـده و در نهایت بـگردی هر یک از تجهیزات

 ی و نیز خرابی های ناشی از كاركرد طوالنی را كاهش می دهد.مرصف
افزایش تأمین امنیت ساختامن با استفاده از وسایل نظارت و کنرتول مداوم بر  - 4

الم و ـری، اعـرور، نظارت تصویـروی متامی سیستم های موجود؛ مانند کنرتول عبور و م
 اطفای حریق، سیستم های ضد رسقت و غیره، می باشد.

ساختامن با بهره گیری از وسایل  ۀکنرتول تأسیسات گرمی و رسدی هوا و تهوی - 1
 هوشمند.
 و برقی رژیـان کنرتول امکانه کارگیری وسایل هوشمند ـکنرتول روشنایی از ب - 6

 سازد. می فراهم را مناسب تأمین روشنایی
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 و ودـال شـفع روشنایی سیستم با همزمان دـتوان می دار دهندهـهوش های سیستم - 7
 هوشدارهای مناید. فعال را تیلیفونی هوشدار های سیستم همچنان و صدا بدون هوشدارهای

 .منایند می باخرب را پولیس یا اضطراری خدمات مرکز ها، همسایه تیلیفون، وسیلۀ به صدا بدون
 حضور و فعال امنیتی سیستم شوند، باز زور به ها پنجره یا دروازه ها اگر، مزاحم دفع - 8
 باشند داشته حضور ساکنین شود. اگر می داده حسگرها تشخیص همه وسیلۀ به غیرمجاز افراد
 .دکمه فعال منایند یک فشار با را امنیتی سیستم توانند متام می منایند، را احساس خطری و

 در شوند. می چک شدن بسته ها در هنگام پنجره ها، دروازه ها و قفل وضعیت - 1
 .دهند می اخطار ها هوشدار دهنده ناقص، شدن بسته صورت
 مانند کنرتول از راه دور ساختامن با بهره گیری از امکانات ارتباطی متنوع؛ - 93

 وسایل کنرتول از طریق موبایل، انرتنت، تیلیفون، وای فای و غیره.
 کاهش نیروی انسانی مرتبط با حفظ و مراقبت ساختامن و جلوگیری از مصارف - 99

 ی از عدم هامهنگی گروه های مختلف.اضافی ناش
 ساختامن هوشمند می تواند کنرتول، آبیاری گل ها، درخت ها، چمن ها، تنطیم - 92

از  ۀـومات طبق برنامـل ساختامن را بطور اتـفوارۀ آب، آبشارهای مصنوعی در احاطۀ داخ
 پیش تعیین شده، عهده دار شود.

ۀ آب آشامیدنی، چاه های سپتیک، هوشمند سازی و کنرتول سیستم های ذخیر  - 90
شبکه های آبرسانی، حوض های آببازی، سونا، جکوزی، روشن کردن و تعیین حرارت سونا و 
 اتومات کردن تصفیۀ حوض، از جمله سیستم های پیرشفته در عرصۀ تکنالوژی هوشمندسازی

 ساختامن می باشد.
 

 

 

 

 

 

  ساختامن در لو کنرت  قابل اصلی : اجزای0شکل  

 طبیعت
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 ... ن ها وارزیابی هوشمندسازی ساختام
 : فعالیت های هوشمندانه در یک ساختامن1جدول 

 سیستم کنرتول روشنایی 
 وات داشته باشیم در صورتی که زمان روشنایی جهت 23گروپ به طور منونه هرگاه یک 

 یـه روشنایـا در صورتی کـت، امـه ای رضورت اسـساعت روشنایی وقف 92ه ـرور بـعبور و م
 ساعت روشن باشد. 92وشمند نداشته باشیم، گروپ مذکور باید ه

 20w×12hr/day = 240whr/day -وات ساعت در یک روز 
منزل  1در صورتی که از گروپ در زینۀ ساختامن استفاده گردد و ساختامن دارای 

 باشد، چنین محاسبه می گردد.
240w×5=1200whr/day = 1.2kwhr/day 

افغانی در  93یم که قیمت یک کیلووات ساعت برق معادل از روی تعرفه ها می دان
 از آن پس داریم: ساختامن های تجارتی و دولتی می باشد حتی بیشرت

 = 1.2kwh×10Af/kwh= 12Af/dayقیمت مرصف یک گروپ در یک شب 
 هرگاه مرصف گروپ غیرهوشمند را در یک سال محاسبه منایم داریم که:

12Af/day×365day/year = 4380Af/year 

 رهشام فعالیت هوشمند استفاده معمولی استفاده هوشمند

 9 کاهش مرصف انرژی منابع تجدید ناپذیر مرکز گرمی هوشمند
 2 تامین امنیت ( گارد ) معمولی نظارت هوشمند
 3 سیستم کنرتول روشنایی بدون کنرتول کنرتول انرژی برقی
 4 مزاحمدفع  گارد دفع هوشمند
 5 سیستم رسمایش و گرمایش هوشمند سیستم معمولی سیستم هوشمند
 6 سیستم آبیاری هوشمند آبیاری معمولی ندآبیاری هوشم

 7 سیستم های ذخیره آب آشامیدنی ذخیره معمولی ذخیره هوشمند
 8 شبکه های آب رسانی کنرتول معمولی کنرتول هوشمند
 9 ماشین لباس شویی معمولی سیستم هوشمند

 10 حفظ و مراقبت حفظ و مراقبت معمول حفظ و مراقبت هوشمند

 11 کاهش نیروی انسانی ستم معمولیسی سیستم هوشمند
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 ار باال و پایین شدن ازـم که در هر بـاما در صورت استفاده از روشنایی هوشمند داری
  دقیقه گروپ ها روشن می گردد. 2زینه به مدت 

2min×5 = 10min  
 بار صورت پذیرد. 03هرگاه این عمل در یک شبانه روز 

10min×30day = 300min/day =5h/day×10Af = 50Af/day 
 در مدت زمان فوق استفاده گردد، داریم که: 20wهامن المپ حاال اگر از 

20w×5h/day = 100wh/day × 10Af/kwh = 1000wh Af/day kwh = 1 
Af/day = 1Af/day × 365day /year 
=> 4380Af /year – 365Af/year = 4015 Af /year  

 4391ی مبلغ ــه جویــــسال رصف از مقایسۀ گروپ هوشمند و غیرهوشمند در یک
 افغانی حصول گردید.

 گیری نتیجه
 تنها نه که دارد تری گسرتده زیربناهای ادـهوشمندسازی ساختامن، رضورت ایج

 را مردم زنده گی کیفیت بلکه دارد، همراه به را منفعت های بزرگ نکته نظر اقتصادی از
 امن،ساخت هوشمندسازی ۀ توسعۀـمرحل اولین ن،ـبنابرای د.ـده می ارتقاء مناسب بطور
 های ارتباطی شبکه سازی پیاده طریق از شهروندان هـب رسیع ارتباطی های زیربن ارائۀ
 ارائۀ اـب دارـپای و دتـدرازم لـح راه یک عنوان هـب که د می باشدـهای جدی تکنالوژی با
 صورت هـب را رژیـمصارف ان مطلوب سازی، و کنرتول های خدمات سیستم و ها روش واعـان

 دهد. شکاه چشم گیری
ده ــمشاه است، دهـش منعکس آن در ج تحقیقـنتای هـک یــنهای ابیـــو ارزی بررسی از

 تکنالوژی سازی ق پیادهــطری از ساختامن ها با هوشمندسازی عموم ورــبه ط که شود می
ذف مصارف ناخواسته، کاهش ــپایداری از جمله ح هــب وطـمرب لــعوام از بسیاری درن،ــم

 بهرت، پایداری دایمی متامی اجزای ساختامن، امنیتی خدمات مینأ ت مراقبت، مصارف حفظ و
 لــحاص یـررسـب وردــم ایـه جنبه از  یره،ـــو غ روز حوادثــمدیریت ساختامن در هنگام ب

 می گردد.

 طبیعت
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 ... ارزیابی هوشمندسازی ساختامن ها و

 پیشنهاد ها
ه نیازهای شهروندان ـزمینه سازی ساختامن های هوشمند جهت پاسخگویی ب - 9
 کشور.
ن بهره گیری از سیستم های تکنالوژی معلوماتی با آگاهی لحظه به لحظه امکا - 2

 از ساختامن با استفاده از هوشمندسازی ساختامن ها در کشور.
 گسرتش خدمات هوشمند در ساختامن ها با هدف کاهش مصارف گزاف. - 0
 ها، تأمین اطمینانیت و امنیت زنده گی شهری ارتقاء با هوشمندسازی ساختامن - 4

 یافته و روابط ارگانهای امنیتی با مردم نهایت نزدیک شده و سطح جرایم کاهش می یابد.
 ماخذ
ا ـــــــارزیابی تأثیرات هوشمندسازی شهر ب .احمدی، ملیحه، عمرانی، مرتضی - 9

 13.. صفحات: ، تهراناسالمی دانشگاه آزاد تأکید مولفه های توسعۀ پایدار.
، 1393ور ـــــــــــــشهری 24به، ــــــــدوشنی، ـــــــــــــــنی، مجتبـــــــبوالحس - 2

http://digiato.com/?p=14473 ] :8/93/9016مراجعه[ 
 ]3/9/0169مراجعه: [  http://www.tomsanat.com هوشمند Iخان Iتاریخچ  - 0
 «  BMSساختامن ریتـــمدی سیستم» ا. ـــــــد رضــــــــــــــــکردستانی، محم - 4

https://www.researchgate.net/publication/ 284278706 ] :91/6/9016مراجعه[ 
ساختامن  هـ . ش (. 9014)  از، نادری، الهه.ـسان لیتکوهی، م،ـنادربیگی، مری - 1
هامیش ملی عمران و معامری،  .پایدار ۀتوسع در نو ی هایانرژ  کاربرد و هوشمند های

 11.. صفحات: مرداد ماه
ازی ــان ســــــــــات در صنعت ساختمـــــــــناوری اطالعــــــــــــــــنقش ف - 6

http://robinaco.comراجعه: ــــــــم [  ساز-ساختامن-صنعت-اطالعات-فناوری-/نقش
98/1/9016[ 
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 اکرت عبدالرحیم وردکډڅېړندوی 
 

 څېړنه د صدري خناق د خطري فکتورونو
  

 خالصه
ه څېړنه د صدري خناق د خطري فکتورونو په اړه د جمهوریت په روغتون کې په ـدغ 
کې تنو  251دغو ناروغانو له ډلې څخه په ر رسه شوې ده. د ـکسانو په توصیفي ډول ت 416

 کې د سګرټ څکولو عادت، ناروغانو 937 ،ۍناروغ ېې د شکر کسانو ک 72د وینې لوړ فشار، 
 تشوش په ګوته شوی دی. و کې د وینې د غوړـناروغان 8تنو کې د چاغوايل او  0

ږي. ه مخکې عمر کې نادر په نظر رسېـکالونو څخ 91د عمر له مخې، صدري خناق د 
د  ډول ه ځانګړيـږي، پېه کېدو چانس زیاتـنځ تـخناق د رام ه لوړوايل رسه د صدريـد عمر پ
 شپږمه لسیزه او یا له هغې څخه پورته عمر کې یې پېښې په لوړه کچه لیدل کېږي.  عمر په

 رسیزه
ره مخامخ کېږي، ـزو سـد کې له ګڼ شمېر ستونـه خپل ژونـه دې ناروغۍ اخته ناروغان پـپ
ه حیث ـار پـه درست ډول نيش تررسه کوالی، ځینې وخت د ټولنې د بـدې پـلې ورځنۍ دنخپ

 ژوند تررسه کوي، روغتیایي حالت یې خراب او معافیتي سیستم یې کمزوری وي.
لرلو له  و دـه هکله د لږو معلوماتـه پوهې د ټيټوايل او د دې ناروغي د بدو پایلو پـد عام

 ه کوي. همدا المل دی چېـه نـه مراجعــډاکرت ت لومړي رس کېپه کبله ډېری وخت ناروغان 
رومبوز او ـدم کفایې، تـو، د زړه عـه توګه شاک، اریتمي ګانـو د بېلګې پـه اختالطاتـناروغان ل
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
 داسې نورو رسه یوځای روغتون ته مراجعه کوي.  څېړنه

خې رد د یوې بر د زړه اسکیمیک ناروغي یو داسې حالت دی چې په دې کې د میوکا
ه را ځي چې د ـه وخت منځ تـوګه هغـه مشخصه تـپ ،ه ويــاروا کايف ن اوکسیجن او د وينې

ه والړ يش. د میوکارد د اسکیمیا ـمیوکارد د اوکسیجن د تقاضا او د اروا تر منځ توازن له منځ
ي د ــي تشکیلوي چې دا کېدالی شــده سبب د اکلیيل رشاینو اتروسکلیروتیک ناروغــعم

ه الره یې د ــــوايل سبب وګرځي. د مخنیوي ښـد وينې د جریان د کم د پرفیوژن او میوکارد
ه عبارت ده. باید یادونه ـه کېدو د مخینوي او درملنې څخـت اتروسکلیرتیک ناروغۍ د رامنځ
  (. 9178: ص. 0غیر وصفي بڼه لري ) خناق ويش چې په ښځو کې صدري 

د زړه د اتروسکلیروتیک ناروغیو  ق اکرثا  صدري خنا ،وهڅرنګه چې پورته یادونه وش
ه ټیټه ـه برخه کې یا پـه ماوفـیيل وعایي سپزم کېدلی يش پلله کبله رامنځ ته کېږي خو اک

ونه ــالمل معمولر ېان د بندښت نور غه يش. د اکلیيل رشیـه نارمل رګونو کې رامنځ تـکچه پ
يش د اسکیمیا چې کېدلی  شن )ا ډایسیکـه والدي انومالیو، امبولې، آرټریت یـعبارت ل

رشیان د بندښت  ( څخه دي. صدري خناق کېدلی يش د اکلیيل یا احتشاء سبب وګرځي
ا ریګورټېشنت ــد تضیق یـر د شدیـپه عدم موجودیت کې د میوکارد دهایپرتروپي، د ابه

ای ره یوځـع بطیني ریټ سـدې تکاردیا کې د رسیـیا په هایپر تایروییدیزم، انیمیا یا شدی
ه یو شمېر ـيش پ یېدلاو ک يـه شـه نتیجه کې رامنځ تـپ وايلـد میتابولیک تقاضا د زیات

 (. 014: ص. 9نادرو حاالتو کې هم رامنځ ته يش ) 
دې اخته دي چې ـه اکلیيل ناروغیو بانـړه پمیلیونه امریکایان د ز 91 مهال تقریبا   اوس

ه ـدی. د صدري خناق د پېښو کلنۍ کچ ه لوړـا له دې څخـکالونه ی 41ې ـد اشخاصو عمر ی
سلنه نارینه اشخاص جوړوي.  61ه تقریبا ـه دې جملې څخـته رسېږي چې ل 133333 تقریبا  

 کچه په ېاکلیيل ناروغیو پورې تړلې د مړینرسه له دې چې د امریکا په متحده ایاالتو کې په 
ۍ په نړیواله کچه د دې وروستیو لسیزو کمه شوې ده، خو اوس هم د زړه اسکیمیک ناروغ

سیزو کې د چاغوايل د ه کچه کېدلی يش په راتلونکو لـل کڼل کېږي او دغـمړینې عمده الم
 او میتابولیک سندروم د زیاتیدو له کبله کوم چې په ځوانانو کې ېدو، د دوهم ډول شکر ېزیات

 د اکلیيل ناروغیو د خطر د زیاتیدو باعث کېږي، نوره هم لوړه يش.
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 میلیونه ناروغانو د صدري 7ه متحده ایاالتو کې تقریبا ـپکا ـد امری کال کې ز. 2393په 
تقریبا  هـه دې جملې څخـکړې ده چې ل هـمراجعه کبله د روغتونونو بېړنۍ خونې ـدرد ل
 (. 423: ص. 2میلیونه د حاد اکلیيل سندروم په لوحه بسرت شوي دي )  9.1

 اهمیتد څېړنۍ 
ې څو لسیزو جګړو، مهاجرتونو، د امنیت نشتوايل، د په هېواد ک دا څرګنده ده چې

ړنیزو روغتیایي ېي او څـه تلل، د علمـه منځـو لـو او ظرفیتونـاکادمیک کدرون علمي او
و د تعلیمي کچې ښکته والی ـد خلک ا نشتوالی، د اقتصاد ټیټه کچه اوـی و کموالی اوـمرکزون
 دال ـب .لوېږيه ي چې د زړه ناروغی له پامه دـه څـدا ټول هغ ،ورته نورې ناخوالې ته او دې
ې ـسته پاتو ه ور ــه ځانګړي ډول پــړۍ کې پــه نـه ټولــه پــد مړینې کچ دې ناروغیو چې د

و شمېر ـیږ ګران هېواد افغانستان هم پکې راځي، لوړه ګڼل کېږي. ــهېوادونو کې چې زمون
ته شوې  او له هغې څخه رامنځه رامنځ ته کولو کې ـه چې د صدري خناق پـخطري فکتورون

 ېمړینې کې مهم رول لوبوي، له فامیيل تاریخچې، نارینه جنس، د وینې د غوړو لوړوايل، د شکر 
د  ه،ـټولنیز فکتورون - يـي فعالیت نشتوالی، چاغي، روانـزیکـوړ فشار، د فـناروغۍ، د وینې ل

ټه اخیستلو څخه عبارت دي. ګه ـترکاریو، میوو او سبزیجاتو په کمه کچ لهو کارول او سګرت
 لومړی اروغیو دد امریکا په متحده ایاالتو کې د مړینو او ن څکول سګرتد له دې جملې څخه، 

 منرب خطري فکتور شمېرل کېږي.
 مربمیتد څېړنې 

ه هکله د لږو معلوماتو د لرلو له ـه پوهې د ټيټوايل او د دې ناروغي د بدو پایلو پـعامد  
ل دی چې ـه کوي. همدا المـه نـه مراجعـه مقدم ډول ډاکرت تـغان پکبله، ډېری وخت نارو 

ترومبوز او داسې نورو رسه  ه،ـدم کفایـ، اریتمي ګانو، د زړه عناروغان له اختالطاتو لکه شاک
ه ولیدل ـله همدې کبله، الزم ه مراجعه کوي او د مړینې لوړه کچه جوړوي.ـیوځای روغتون ت

له  ؛ه ورسېږيـت وه څېړنه رسـجملې څخه صدري خناق باندې یشوه چی د زړه د ناروغیو له 
ه د خطري ـه د هغـاو بلې خوا ب ستندرد میتود درملنېد دې وژونکې ناروغی  ه دـیوې خوا ب

ه د زیاتو مړینو ـپه دې توګه ب ،فکتورونو، اختالطاتو د مخنیوي ښې الرې چارې وموندل يش
 ويش او د یوې روغې او پرمختللې ټولنې په  یخنیو باندې د زیات اقتصادي بار م او په ټولنه

 طبیعت
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
 ه ګوته کوي.ـچې دا د موضوع اهمیت او مربمیت پ  ه کولو کې به ګټوره متامه يشـرامنځ ت څېړنه

  هد څېړنې موخ
د مخنیوي وړ خطري فکتورونو  دري خناق ناروغۍ ) چې په یو شمېرــڅرنګه چې د ص

ناروغۍ  ېوړوايل، کورنۍ تاریخچې، د شکر ل وړـلکه د سګرتو استعامل، چاغۍ، د وینې د غ
او داسې نورو پورې اړه لري ( زمونږ په هېواد کې ډېر عمومیت لري او د دې نارغۍ پېښې په 

ڼ شمېر ــونږ ګــېږي او زمــدل کــې لیــو کــو، دواړو نارینه او ښځینه جنسونـمسنو اشخاص
ینه برابروونکي ـــې زمــغي او د هغد دې لپاره چې نارو  .ه کړېږيـځ څخــهېوادوال له دې رن

ه مقدم ډول تر درملنې الندې ونیول يش، د ـخطري فکتورونه په مقدم ډول رسه تشخیص، پ
او  ۍويش، نو اړینه ده چې د دې ناروغ ناروغي د اختالطاتو د رامنځ ته کېدو څخه مخنیوی

ه کوم جنس او کوم ــې پومات ولرو او وپوهېږو چـوره معلـه اړه پــد هغې د خطري فکتورونو پ
 عمر کې د دې ناروغي پېښې ډېرې لیدل کېږي.

 د څېړنې پوښتنه
ه جریان کې یې ـونو پکال ل. هـ 9010 او 9012، 9019په ټولو هغو ناروغانو کې چې 

د پېښو فریکونيس او  ه مراجعه کړې وه،ـه لوحـدري خناق پد جمهوریت روغتون ته د ص
Pattern څه ډول وه؟ 

 یتودم د څېړنې
 9010او  9012 ٬9019ه ـپناروغانو چې   416ه ــپ رهــدا څېړنه په دسکرپتف میتود س

 البته، په دې .ې دهه شو ه مراجعه کړې وه، تررس ـې جمهوریت روغتون تـی ېک ونول کال.هـ
   ټول ګروپونه  ،ه ده نیول شویـر کې نـه نظـوم ځانګړی ګروپ پـانو کـه کې د ناروغـڅېړن

ه لرونکي او ـدې، ضمیموي ناروغیو لرونکي او یا نـځینه، د هرعمر، د هرې دن) نارینه، ښ
څېړنې الندې نیول شوي دي. په دې څېړنه کې ناروغان  ه مجموع کې ترـداسې نور ( پ

 ، د دوی ازمایښتونه کتلي ديو په مستقیمه توګه معاینه شوي، له دوی څخه پوښتنې ش
 ستې ده. همدارنګه، د ناروغانو دوسیې، راجسرتشوي او د دوی په درملنه کې مې ونډه اخ

 کتابونه، تررسه شوي ازمایښتونه او داسې نور اسناد څېړل شوي دي. 
ې ــی ېک ونوکال ل.هـ9010 او 9012، 9019ه ـو شمېر چې پـد ټولو ناروغان ې:ـپایل



 

158 
 

ناروغانو د صدري خناق ناروغي لرله او په  416جمهوریت روغتون ته مراجعه کړې وه، 
ناروغانو د صدري خناق رسه  219وڅېړل شول، د هغې له ډلې څخه، دسکرپتف میتود
ښځینه  923 نارینه او 909ه، ـې څخـه ډلـچې د دوۍ ل ودـفشار درل وړـیوځای د وینې ل

ه روښانه توګه ښودل شوې ده. د ـــناروغان وو. په لومړي جدول کې یې شمېر او سلنه پ
 ناروغانو کې د وینې د لوړ فشار پېښې لیدل شوې وې. % 55په  ،وینې د لوړ فشار له نظره

 فشار د خطري فکتور څېړنه ي خناق په ناروغانو کې د وینې د لوړد صدر 
 عمر او جنس له مخې د وینې د لوړد : د صدري خناق په ناروغانو کې لومړی جدول

 ر د پېښو شمېر او سلنه ښيي.فشا
 

 

ورو خطري ـه ډاګه معلومېږي چې لوړ فشار د صدري خناق د نــله پورته جدول څخه پ
ه نارینه اخته کوي او د ـه کچـه زیاتـفکتورونو په پرتله لومړی مقام لري، د جنسیت له مخې پ

اميل دالیل یې ر سرتګو کېږي. احتـمنځ ډېرې پېښې ت کالونو تر 61 - 19عمر له مخې یې د 
زیات دي، خو ډېر مهم او عمده دلیل یې دا و چې د نفرولوژي یواځنۍ څانګه په جمهوریت 

 روغتون کې شتون لري او دا ناروغي د وینې د لوړ فشار ډېر عمده المل شمېرل کېږي.
 
 

د صدري خناق هغه ناروغان چې د لوړ 
 فشار پېښې په کې لیدل شوې وې

 د جنس له نظره د وینې د لوړ فشار پېښې

 ښځینه نارینه

 سلنه مېرش سلنه شمېر سلنه شمېر

219 11 909 12 923 48 

 د عمر له نظره د وینې د لوړ فشار پېښې
 عمر په کالونو

29 - 01 06 - 13 19 - 61 66 < 
 سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر
96 6 11 24 992 41 64 21 

 طبیعت
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
ه ناروغانو کې د شکرې ناروغۍ د خطري فکتور د پېښو او ـد صدري خناق پ څېړنه

 سلنې معلومول
وده چې د نورو خطري ــناروغانو د شکرې ناروغۍ درل 72ناروغانو له ډلې څخه  416د  

  سلنه جوړوي. 96فکتورونو په پرتله 
 ناروغۍ ېدوهم جدول: د صدري خناق په ناروغانو کې د عمر او جنس له نظره د شکر 

 پېښې ښيي.

 

و له مخې معلومېږي چې د صدري خناق د خطري فکتورونو ـول د ارقامد پورته جد
 نیولی دی، چې د جنسیت ېناروغ ېیم مقام د شکر ېپه ډله کې له فشار څخه وروسته در 

 دا څرګنده .منځ لیدل کېږي ډېر کالونو تر 61 - 19او د عمر له اړخه د  و ښځینه په له نظره
لیدل  ډېره ه پرتله په لوړ عمر کېـي نوعې پم ډول د لومړ ـدوه ۍناروغ ېده چې د شکر 

 پېښې ډېرې رامنځ ته شوې ېشکر  ډوله یاد شوو ناروغانو د دوهم کېږي. په ټولیزه توګه پ
 وې، الملونه یې د ښځو فزیکي فعالیت کموالی، چاغۍ او نور خطري فکتورونه ګڼل کېږي.

 څېړنه د صدري خناق په ناروغانو کې د سګرټ څکولو خطري فکتور د پېښو
وده چې د صدري ـو د سګرټو عادت درلـناروغان 937ه ـه ډلې څخـو لـناروغان 416د 

  ړوي.سلنه جو 20خناق د نورو خطري فکتورونو په پرتله 
 

خناق هغه ناروغان چې د شکر د صدري 
 پېښې په کې لیدل شوې وې ېناروغ

 پېښې ناروغۍ ې دد جنس له نظره د شکر 

 ښځینه نارینه

 سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر
72 96 21 43 40 63 

 ناروغۍ پېښېد  ېد عمر له نظره د شکر 
 عمر په کالونو

29 – 01 06 – 13 19 – 61 66 < 
 سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر
0 4 91 27 07 19 90 98 
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ګرټ څکولو یم جدول: د صدري خناق په ناروغانو کې د عمر او جنس له پلوه د سېدر 
  د عادت شمېر او سلنه ښيي.

 

 

مهمو خطري چې سګرت هم د صدري خناق یو له  يه معلومېږـه جدول څخـله پورت
ه لیدل ـه کچـه زیاتـه نارینه و کې پـه نظره پـچې د جنسیت ل ه ګڼل کېږيـفکتورونو څخ

ل ـات متایـه زیـه پرتلــه مخې نارینه د ښځینه و پـدا ځکه چې د دود او دستور ل ،کېږي
 لیدل سګرت څکول ډېر منځ کالونو تر 61 - 19لري چې تنباکو وکاروي او د عمر له نظره د 

ه مراجعه کړې وه او ـه دې دوران کې روغتون تـد عمر پ ودا ځکه چې ډېری ناروغان ،کېږي
له بلې خوا د سګرټو کارونه د اوږد مهال په جریان کې ښايي د صدري خناق پېښې رامنځ 

 .ته کړي
 خطري فکتورونو څېړنه غوايل د، الکولو او چاد وینې د غوړ

تاریخچه موجوده  Dyslipidemiaناروغانو کې د  8ناروغانو له ډلې څخه په  416د 
ناروغانو کې  0وايل له نظره، په غناروغانو کې د الکولو د کارولو تاریخچه او د چا 1وه، په 
 د شتون راپور ورکړل شوی وو. غوايلد چا

 
 

د صدري خناق هغه ناروغان چې د 
 سګرټ څکولو عادت یې درلوده

 د جنس له مخې د سګرټ څکولو د عادت پېښې

 ښځینه نارینه

 سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر
937 20 19 81 96 91 

 د عمر له نظره د سګرت څکولو د عادت پېښې
 عمر په کالونو

29 – 01 06 – 13 19 – 61 66 < 
 سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر سلنه شمېر
96 91 27 21 41 42 91 98 

 طبیعت
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
دري خناق ـه مخې د صـد لوړوايل ل وړـۍ او د وینې د غـلورم جدول: د الکولو، چاغڅ څېړنه

  پېښې بیانوي.
 د ناروغانو سلنه د ناروغانو شمېر د خطري فکتور نوع ګڼه
 9.1 1 د الکولو کارول 9
 9 0 د چاقي شتون 2
 2 8 لوړوالی د وینې د غوړ 0

 ي چې د صدري خناق د نورو خطريجدول د ارقامو د شمېرنې څخه ښکارېږ نيپورت د
م د ـه او چاغي هـکارون لوړوالی، د الکولو وړره د وینې د غـه ترتیب سـه پـو له ډلې څخـفکتورون

ه روغتونونو ـوا، که پـه دي پاتې شوي. له بلې خـه کولو کې بې اغیزې نـدې ناروغۍ په رامنځ ت
ه پوره غور ـت ويش او د دوی دوسیې پوره دقـکې د ناروغانو د تاریخچې د اخیستلو په مهال پ

ه کولو ـه را منځ تـه ارقامو سلنه تغییر وکړي او د صدري خناق پـرسه ولیکل يش، ښايي د پورت
 ل خطري فکتور په پرتله مخکې او وروسته يش. د الکولو خطريـو خطري فکتور د بـکې ښايي ی
زمونږ ټولنه یوه اسالمي ټولنه ده  سلنه ونډه لري، احتاميل دالیل دا دي چې 9.1فکتور تقریبا 

ناروغان  ،ه مخېـتور لـې خوا د ټولنې د دود او دسـه بلـه کې حرام دي او لـاو د الکول کارول پ
 د یادونه ويش چې د نوموړيـله دې څخه هم بای ،ښايي رشم وکړي او د هغې تاریخچه ورنکړي

 ی الکول استعامل کړي.روغتون زیاتره ناروغان د ټیټ اقتصاد لرونکي وي، نيش کوال 
ږ هېواد د ـو چې زمونـاره کې ویالی شـه بـد لوړوايل پ وړـد چاغوايل او د وینې د غ

وې ده او وګړي ـه کې کمه برابره شـو لپاره زمینه پـټیت اقتصاد لرونکی دی او د کار کړل
وینې و ځکه چاغي او د ـه استفاده وکړي، نـیې نيش کوالی له زیاتو انرژیتیکو خوړو څخ

 لوړوايل په کې کم لیدل کېږي. د غوړ
 پرتلنه )مناقشه(

 ناروغانو کې د وینې د لوړ فشار پېښې لیدل شوې % 55ه ـد وینې د لوړ فشار له نظره پ -9
 تر ټولو زیات پېښېدونکی خطري فکتور د وینې لوړ فشار وې چې د نورو خطري فکتورونو په پرتله
 یې اندازه کې و سلنه او په ښځینه 12روغانو کې یې اندازه وو چې په صدري خناق اخته نارینه نا

ته رسیدله. د عمر له نظره د عمر په زیاتېدو رسه د لوړ فشار د زیاتېدلو ګراف هم په  ېسلن 48
کلنۍ  13 - 06،  % 6کلنۍ پورې  01 - 29ه ـتوګه صعود کړی وو. په دې توګه، چې پ تدریجي
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 کلنۍ څخه په لوړ عمر کې یې د پېښېدلو 61سلنه او د  41کلنۍ کې  61 - 19سلنه،  24پورې 
  سلنې ته رسیدله. 21اندازه 
و ـه ناروغانو کې یـد نړیوالو لیرتاتورونو له مخې د وینې لوړ فشار د صدري خناق پ 

 جوړوي. که په ځیر % 60ه پرتله ـلوی خطري فکتور شمېرل کېږي چې د نورو فکتورونو پ
ه ـچې دواړه سلنې تقریبا رسه نږدې دي؛ یعنې پنځه سلنه پرسه یې وګورو، لیدل کېږي 

 (.4لیرتاتور کې زیاته برخه د صدري خناق په ناروغانو کې جوړوي )
 416د شکرې ناروغۍ د لرلو یا نه لرلو له مخې، په ټولیزه توګه د صدري خناق د  -2 

چې د سرتګو شوې وه ر ــت ۍو کې د شکرې ناروغـسلنه ناروغان 96ه ـه پـناروغانو له ډلې څخ
وه. د عمر سلنه  لیدل شوی  63ه ښځینه و کې ـسلنه او پ 43ه نارینه و کې ـجنس له نظره پ

و عمر ـه کالونـه د پورتـڅخ 61او  61 - 19، 13 - 06، 01 - 29ره د ـه ترتیب سـه نظره، پـل
 .ېو  %18او  %51، %27،  %4لرونکو ناروغانو تر منځ د شکرې پېښې 

هم د صدري خناق د پېښو عمده  ۍناروغ ېیرتاتورونو په اساس، د شکر د نړیوالو ل
 ه روغتون کې تر رسه شوې څېړنېــپېښې جوړوي چې د جمهوریت پ % 26فکتور ګڼل کېږي او 

 (.4زیاته برخه تشکیلوي ) % 10رسه 
 عمده دلیل یې ښایي دا وي چې دا څېړنه یواځې د نورو احتاميل دالیلو ترڅنګ، ډېر

زیاتره ناروغان د هغه اړونده مرکزونو  ېه روغتون کې تررسه شوې ده او د شکر ـت پد جمهوری
ه لري ـه کوي او یا که اختالطي بڼه، ونــه مراجعـت روغتونونو ن سینا او وزیر اکرب خانــلکه اب
 په شخيص معاینه خانو کې معالجه يش.  ښایي
کولو عادت درلوده چې سلنه ناروغانو د سګرټ څ 20د سګرټو د عادت له مخې،  -0

ه ــه نظره، پـــسلنه ښځینه ناروغان ؤ. د عمر ل 91ارینه او ـسلنه ن 81 د جنس له نظره د
څخه د پورته کالونو عمر لرونکو ناروغانو تر  61او  61 - 19، 13 - 06، 01 - 29 ترتیب رسه

 ته رسیده. % 18او  % 42، % 25، % 15منځ د سګرټ کارونه 
ې د سګرتو ــه ناروغانو کــچې د صدري خناق پ ه معلومېږيــورونو څخړیوالو لیرتاتد ن
 جوړوي  % 23وې څېړنه ــونډه اخيل او د جمهوریت په روغتون کې تررسه ش % 25استعامل 

 مجموع کې تقریبا له نړیوال لیرتاتور رسه برابره بڼه  توپیر کوي او په % 2چې له لیرتاتور رسه 

تطبیع  
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
  (.4) لري څېړنه

ه ـتاریخچ Dyslipidemia( د % 2) ناروغانو کې 8ه ــــله نظره پ وړـد وینې د غ -4
 موجوده وه.
سلنه  40لوړوالی  وړــــه څرګندېږي چې د وینې د غــره څخـو لیرتاتورونو سـد نړیوال

جوړوي او د جمهوریت په روغتون کې تررسه شوې څېړنه ښيي چې د وینې د غوړو لوړوالی 
 (. 4توپیر لري چې دا ډېره لوړه کچه بیانوي ) % 41یرتاتور رسه تشکیلوي چې له نړیوال ل % 2

ه البراتواري ـه دوسیو کې د هغــو پـیو ډېر عمده احتاميل دلیل یې دا وه چې د ناروغان
پایلې موجودې نه وي. له بلې خوا، د دولتي روغتونونو زیاتره ناروغان د ټیټ اقتصاد لرونکي 

 د تررسه کېدو آسانتیاوې د تست د لوړوايل ره د وینې د غوړپه داخل کې زیات وي او د روغتون
 نه تر سرتګو کېږي او ناروغ یې د روغتون څخه د باندې تررسه کوالی نيش.

و ـناروغان 1ه ـه نظره پـد چاقي او د الکولو ل % 1و کې ـناروغان 0ه ـد چاقي له نظره، پ -1
 د الکولو د کارولو تاریخچې شتون درلوده. % 1.5کې 

په تولیزه توګه د خطري فکتورونو له نظره معلومه شوه چې د وینې لوړ فشار د نورو  -6
( د قلبي  د ټولو صدري خناق ناروغانو % 55 ه )ـه لوړه کچـــه پـه پرتلـټولو خطري فکتورونو پ

د ټولو صدري  % 23 اسکیمي ناروغانو تر منځ موجود وو، په دوهمه درجه د سګرټو کارول )
د صدري خناق د ټولو ناروغانو (  % 16 ( او په دریمه درجه د شکرې ناروغۍ ) غانوخناق نارو 

 شتون درلوده.
 له بهرنیو څېړنو رسه پرتلنه

 نهېړنو رسه د صدري خناق پرتلبهرنیو څ لهپنځم جدول: 
 

 

 

 

 

 

ه کې د صدري خناق د خطري ـه داخيل څېړنـه معلومېږي چې پـه جدول څخـله پورت
غۍ ، د شکر نارو 20 % سګرټ څکولو عادت د ،11 % لې څخه د وینې لوړ فشارفکتورونو له ډ
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ه بهرنۍ تررسه شوې څېړنه کې د صدري  ــړوي او پجو 2 % ړو لوړوالیاو د ویني د غو 96 %
، د 63 % وړ فشارـوو خطري فکتورونو څخه د وینې لـه ذکر شـه پورتـو کې لـه ناروغانـخناق پ

 جوړوي. 40 % ړو لوړوالیاو د ویني د غو 26 % غۍد شکر نارو ، 21  % سګرټ څکولو عادت
 نهایي پایلې 

 په نارینه جنس کې نسبت ښځینه جنس ته د دې ناروغۍ پېښې ډېرې لیدل کېږي. -9
دې ناروغۍ د خطري فکتورونو له ډلې څخه د وینې لوړفشار اوچته سلنه لري او  د -2

 .ور ګڼل کېږيد صدري خناق  د رامنځ ته کولو عمده خطري فکت
ه پورته لسیزو کې د صدي خناق د خطري فکتورونو تر ـپه شپږمه او له هغې څخه پ -0

 ټولو ډېرې پېښې رامنځ ته کېږي.
په دواړو جنسونو کې د عمر له مخې د صدري خناق د خطري فکتورونو پېښې نظر  -4

 عمر ته لوړېږي.
 وروـولو او چاغۍ پېښې د نه د الکـې څخـه ډلـو لـصدري خناق د خطري فکتورون د -1

 خطري فکتورونو په پرتله کمې لیدل کېږي.
 وړاندیزونه

د وزن  و پرېښودلو اوـم، منظمو فزیکي فعالیتونو، د سګرتـد مناسب غذایي رژی  - 9
پام وړ رول لوبوي، باید  ه مخنیوي کې تر زیاته بریده دـدې ناروغۍ پ کمولو ګټې چې د

 وګړو ته وښودل يش. وعام
ه ترتیب رسه د وینې ــڅرنګه چې د اسکیمیا د خطري فکتورونو له ډلې څخه پ - 2

 هـوړوايل لوړوالی د هغــد وینې د غ لوړفشار، د سګرتو استعامل، د شکرې ناروغي، چاغي او
ه کولو کې مهمه ونډه لري چې باید د معالجو ډاکرتانو له الرښوونې رسه سم ـه رامنځ تـپ

 کنرتول يش.
 مخنیوي او څارنې لپاره دد بې کیفیته طبي وسایلو او درملونو د واردولو هېواد ته  - 0
ناسته والړه ويش او د اسکیمیا د تشخیص او  مشرتکه ي اورګانونوـصحي او مالیاتد  دې

 او مدرن تخصيص مرکزونه ورغول يش. یو پرمختليل درملنې لپاره
  و برابرول چې ټول معمولـبراتورونکې د مجهزو ال  وـه ټولو دولتي او روغتیایي مرکزونـپ - 4
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څېړنه  د صدري خناق د خطري فکتورونو 
ترڅو د صدري خناق پېښې په چټکۍ رسه  ،کړي او پرمختليل معاینات د اړتیا پر مهال اجرا څېړنه

 اوړه او وژونکو اختالطاتوـه د نـه د هغـوګه بـه دې تـر درملنې الندې ونیول يش، پـتشخیص او ت
  مخه ونیول يش.

 غیو د متخصصینو په ځانګړي ډول د موجودیتداخلې نارو  ټول قلبي ناروغان باید د - 1
 په صورت کې د زړه د ناروغیو د متخصصینو په واسطه معاینه او تر درملنې الندې ونیول يش

 د غیرمسلکي درملنو څخه د امکان تر بریده  ډډه ويش. او
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 ن لطیفمحقق عبدالرحم
 

 گذارهای هوایی تأثیر  هکتلنی و مکانی تحلیل زما
 گی حوزۀ آبی کابله بر رژیم بارند

 

  خالصه
 آبی کابل صورت ۀکه تحت عنوان تحلیل زمانی و مکانی کتلۀ های هوایی در حوز  یتحقیق

ر ــبح از جریانات مونسون د که در تابستان حوزۀ آبی کابلـگرفت، چنین نتیجه به دست آم
ی و مکانی ـالبته از لحاظ زمان ،دهـدر زمستان از جریانات رسد سایربیا بیشرت متأثر ش و هند
تان ساحات ـی مونسون در تابســۀ های هوایـکتل .ودـده می شـا دیـاوت های کلی در آنهـتف

وجود می آورد که برای زراعت و برا  وافر بارنده گی ه،از حوزۀ آبی کابل را در برگرفت یمحدود
برخور دار است، ولی کتلۀ های رسد سایربیا در زمستان برخالف  یاتی از اهمیت خاصفرش نب

در این های شدید  رف باریـر گرفته و سبب بـام ساحات حوزۀ آبی کابل را در بـمونسون مت ۀکتل
 گردد.می  هحوز 

 مقدمه
علت این تنوع مربوط به پدیده  .در داخل کشور مناطق مختلف اقلیمی وجود دارد

که در جریان سال کشور را  های هوایی می باشد کتلۀبخصوص  ،طبیعی متفاوتهای 
ی کابل از ویژه گی خاصی برخور ـآب حوزۀ ،ن میانـدهد. در ای ورد هجوم خود قرار میـم
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و بلند سایربیا در زمستان فشار  ۀـبین ساح این حوزه را موقعیت جغرافیاییـدار است، زی
 ۀورد هجوم دو کتلـا در جریان سال مـده تـتان سبب شحوزۀ سند در تابس پستفشار ۀساح

 خلیج فارس و اتالنتیک ( و همچنان سایر کتلۀ های هوایی ) سایربیا و مونسون هوایی عمده )
 بارنده گیم ـی در رژیـی و مکانـچنین یک حالت باعث تغییر زمان .رار گیردـ( ق یـشامل
ن ـر اقلیم و آب و هوا در ایـتأثیرات آن ب یزانـمرای تعیین و تشخیص ـشده و ب حوزۀن ـای
 ان، مکان و خصوصیاتـی، مسیر ورود، زمـکتلۀ های هوای ایا منشـد کوشش کرد تـوزۀ بایـح

 بهره برداری و رشایط هر چه بهرت استفاده از منابع آبی، توسعه ۀتا زمین وددانسته ش ،فزیکی آن
 مساعد گردد.  هحوز زراعتی در این  و انکشاف
 تحقیق اهمیت

ه ـوده و بــم و اساسی بـمه ی از موضوعاتـهای هوای هکتلدر بحث اقلیم شناسی، 
 وردــتحقیق در م ،گذارد. بناء   ا میـاالی اوضاع جوی مناطق بجـخود تاثیرات خاصی ب ۀـنوب

 باشد.  این پدیدۀ اقلیمی و دانسنت آن از اهمیت خاص برخور دار می
 تحقیقمربمیت 

ل و ـی کابـوزۀ آبـم بارنده گی حــر رژیـی تأثیرگذار بــلۀ های هوایررسی کتـتحقیق و ب
 یمربمیت خاص ه ازدریافت اثرات آن در ازدیاد و کاهش بارنده گی در مناطق مختلف این ساح

 بر خور دار است. 
 هدف تحقیق

و  تحلیل زمانی و مکانی کتلۀ های هوایی و نقش آن در ازدیاد حارض،هدف از تحقیق 
 باشد.  آبی کابل می حوزۀدر  بارنده گید یا کمبو 

 سوال تحقیق
، گذار ر اوضاع جوی یک منطقه تأثیر میـکه ب یی ل عمده و اساسیـاز جمله عوام

 مناطق مختلف اقلیمی و همچنان ،کتلۀ های هوایی بوده که به اساس عملکرد آن آن یکی
کرد عمل ه بنابرـینجا است کد. سوال اساسی اـا بوجود می آیـدار بارنده گی هـتفاوت در مق

از خود  ریه نوع تغییرات جوی بوجود آمده و چه تأثیی کابل چـآب حوزۀها در  کتلۀن ـای
 .اشته استذگبجا 

 ... های هوایی هتحلیل زمانی و مکانی کتل
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 روش تحقیق
از  ورد نیازـواد ابتدایی مــتحلیلی صورت گرفته، م -ه روش توصیفی ـب ن تحقیقـای

ه از ـن سالـچندیورد رضورت ــم ی اقلیمی اخذ و دیتایاز نقشه ها ته وـکتب دست داش
و  بارنده گیاوسط  ه دست آمده،ـه بحوز  این تیورولوژی دریدۀ مـاستیشن های نصب ش

 تهیه شده است.  گراف مقایسوی آن ترتیب و
 های هوایی: کتلهثیر تأ 

و  از کشورهای قزاقستان، آسیای میانه یـهای هوایی که در جریان سال ساحات هکتل
 ،هسیا ۀبحیر  و های آمو دریا ند از سایکلونا دهد، عبارت ثیر قرار میأ ت افغانستان را تحت

 کلونهای مدیرتانه یی و سای کسپین، سایکلونبحیرۀ جنوب  انتی سایکلونهای سایربیا،
 رسد، میهوایی  کتلۀوع ـن 83ریبا  به ـا تقـداد دیگر که شامر آنهـو یک تع های مونسون

ۀ دـعم وعــن چهار ،وعـولی در اینجا جهت اختصار موض(.  921 .ص : 0 )تشکیل می دهد، 
ی ـهای هوای هکتل، ای مرطوب مونسون بحر هندـه کتله ا،ـرسد قطبی سایربی ۀجبه )آن 

سمت  رار گرفته است کهـقبحث ورد ـم(  ارسـی خلیج فـهای هوای کتلهمرطوب اتالنتیک و 
  مشاهده منود.توان  ( می9در شکل )را وزش و ورود آنها به داخل کشور 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (.5) های هوایی و سمت آنها به داخل کشور کتله: نقشه ورود 9شکل 
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در آن ای منشو رسد بوده،  خشک ۀکتل (:Polar Air Massرسد سایربیا ) جبهۀ
به  در زمستان رشوع کتله(. این  9 .ص : 8 ) قطب سایربیا قرار دارد، ۀیه و منطقـشامل روس

سلسله کوه های  در سبب برفباریها رسحدات شاملی وارد کشور شده، از ،حرکت منوده
ه سمت جنوب حرکت ـرف شامل بـاز ط کتلهن ـکه ای ۀداز ـر انـه هـب هندوکش می شود.

 کتلهرای ـن حد بـآخری .ودـته می شـآن کاس بارنده گیدت ـدازه از شـه هامن انــب ،کند
 می باشد. و رسوبی رپماهی ناحیه ،آبی کابل حوزۀهای رسد سایربیا در 

  هایه ها را در ما بیشرت بارنده گی ،هوایی قرار دارد ۀکه تحت نفوذ این کتل یساحات
  (. 916 .ص : 4 ) دمی کندریافت  ( حوت ،دلو ،جدی)  رسد سال

های  هکه کتل یــزمان (:Tropical Continental Air Massی مونسون )ـکتلۀ هوای
چون  ی؛هند بوجود می آید، همزمان در ساحات ( باالی بحرanti-cycloneمرکز فشاربلند )

د ـــزمینه را مساع ،دهــ( تشکیل شcyclone) پست ز فشارـی مراکـدشتهای ترکستان روس
بطرف  ،های مرطوب بحر هند از باالی مناطق جنوب رشقی آسیا گذشته هتا کتل ازدسمی 

 (. 4. ص : 8 ) کت منایند( حر  های ترکستانی روسی ی ) دشتیساحات گرم و صحرا
ند یآیسل ۀر ــم فشار در مجاورت جزیـکتلۀ هوایی ک ند:یکتلۀ هوایی اوقیانوس آیسل

رب وارد کشور می شود و ـار از سمت شامل غـل بهــزمستان و اوایر ـاواخ در  ،دهـتشکیل ش
 د.می گردسبب بارانهای موقتی  ،متأثر ساخته نیز را هبعضی از قسمت های این حوز 

ارس و ـ: در فصل تابستان از خلیج فی گرم و مرطوب خلیج فارسـهای هوای تلهک
 ده، در فصل تابستانـرب وارد کشور شــاز سمت جنوب غ ،گرفته اءدریاهای همجوار منش

 ساحات سایراثرات خاص آن در  و در قسمت جنوب بارنده گی های وقفه یی را ایجاد منوده
 کشور محسوس نیست. 

 به همین علت ،ه داخل کشور همزمان نبودهـگرم و رسد فوق الذکر ب های هورود کتل
 (. 991 .ص : 1 ) فرق دارد بارنده گیدر کشور مقدار 

,330در رشق کشور بین  ( لـحوزۀ آبی کاب)  مورد تحقیق ۀساح 29′ − 360, 06′ 
,670عرض البلد شاملی و  43′ − 710,  (.7) دارد طول البلد رشقی موقعیت 40′

 ... های هوایی هتحلیل زمانی و مکانی کتل
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 (.7) جغرافیایی ساحه مورد تحقیق، ۀ: نقش2شکل 
ده، معلوم می شود ـام بارنده گی که از استیشن های هواشناسی به دست آمـنتایج ارق

ام ــدار بارنده گی ها در متـده، مقـی گوناگون متأثر شـهای هوای کتلهاین حوزۀ از ورود 
  .ساحات آن یکسان منی باشد

ه در ـر استیشن ها کـه سایـوزۀ کابل نسبت بـرق حـده در شـشن های نصب شاستی
نصب شده، دارای بیشرتین مقدار بارنده گی بوده و  هحوز این نقاط مرکزی، شامل و غرب 

با ازدیاد فاصله از مناطق رشق و جنوب به طرف شامل و غرب در مقدار بارنده گی کاهش 
 27ارنده گی بین استیشن هواشناسی متون و کابل که تفاوت ب ییبه عمل می آید. تا جا

د ـفیص 03ن معنی که استیشن هواشناسی متون ــبدی ؛دــده فیصد تفاوت را نشان می
بل استیشن هواشناسی کا دریافت منوده وتابستان  فصل را در یک سالۀ خودبارنده گی 
 (. 60 .ص : 2 )ند، خود را اخذ می ک ۀنبارنده گی ساال فیصد  0تابستان کمرت از  در فصل

های هوایی بر  کتلهثیرات أ بررسی و تجهت تحلیل،  ،ه مطالب فوق الذکرـبا توجه ب
: ند ازا که عبارت ایم همنود حوزۀ را به چهار زون تقسیمکابل، این  حوزۀ بارنده گیرژیم 
 .و غرب زون مرکزی - زون شامل، د -زون جنوبی، ج  - ، بیزون رشق - الف

ع مساحت ــــمرب کیلومرت 2km 21899.16ی دارای ـزون رشق ی:ـزون رشق - الف
 ه حوزۀ سند و جریانات گرم و مرطوب بحر هند نزدیکیـکه ب ن زون باوجودیـای باشد. می
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دارد، ولی به اساس توپوگرافی منطقه و موجودیت سلسله جبال، در جریان سال از دو 
های نصب شده در  ن لحاظ استیشنه همیــی بیشرت متأثر شده و بـوع جریانات هوایـن
را  بارنده گیام متفاوت ـارق وزۀـحن ـر نقاط ایـه سایـسال نسبت ب در جریان ساحه نـای

  (.7) دهد نشان می
های رسد سایربیا فوق العاده بهره مند  هجبهام زمستان از ـرشقی کشور در ای حوزۀ

وجود د بـبرفباری های شدی مرت بیشرت باشد، 9333آنها از  که ارتفاع یدر مناطق ،شده
ده و ـمستفید ش ر هندـبح از جریانات ارــه در فصل بهـموضوع دوم اینست ک د.ـمی آی

بارانهای موسمی صورت گیرد. با  حوزۀسبب می شود تا در دره ها و مناطق مختلف این 
 ایتا زمینه بر  سبب شده ،ن مناطق فوق العاده بلند رفتهـرطوبت در ای ،ایجاد چنین حالت

 حوزۀاین  خاصی ژه گیــوع ویـیک ن ن حالتـای .د شودـفرش نباتی بیشرت و بهرت مساع
طور مثال، در ب ؛دهـمنی توان دیاط کشور ـر نقـرا در دیگ وضعیتده، چنین ـشمرده ش
اقلیم مونسون حاکم بوده و نظر به ارقام  ،گیرد کرن را در بر می ۀحوزۀ که ساحرشق این 

   ط ـاوس .م 2391 - 2390ی سالهای ـط ،ادـآبد عــاس یــهواشناسستیشن در ا دهـش ثبت
 ولدر فص ن ساحهـای بارنده گی. رسدمی لی مرت یم mm 471 آن به ۀسالسه  بارنده گی

جا در این. دـمی باشوا نسبتا  خشک ـخزان ه در و ار صورت گرفتهـتابستان، زمستان و به
ر ـرار دارند، در موسم زمستان از اثـطح بحر قمرت از س 1009ارتفاع تقریبا   رد که ساحاتی

در زمستان ساحات جنوبی دارای هوای نسبتا   ،های رسد سایربیا پر از برف بوده هجبه
های موسمی در فصل  . باراندـمی باشگرم و قسمت های شاملی آن دارای هوای رسد 

 .ده استشه در ساح سبب ازدیاد آبهای جاری زمستان  موسمدر  هاباریتابستان و برف
های گرم و مرطوب بحر هند در ایام تابستان و  کتلهورود  ،در جنوب رشق این زون

اتالنتیک   ۀهای مرطوب بحیر  هکتلهای رسد سایربیا در فصل زمستان و ورود  هجبهورود 
کشور کامال  متفاوت  ن ساحه از سایر نقاطـسبب شده تا ای ،و توپوگرافی موجوده منطقه

  یــولی در ساحات ،باری صورت نگرفتهدر ارتفاعات پائین هیچگاه برفرا ـزی ؛و مجزا باشد
های  دارای برف، دـدارن بلند ه ارتفاعـکر و سلسله کوه های کرن ـدره های سپین غچون 

در که  یشود. ارقام منبع خوب برای آبهای جاری در این ساحه شمرده می ،دایمی بوده

 ... های هوایی هتحلیل زمانی و مکانی کتل
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 دارـده، مقـاد ثبت شـآبل تیورولوژی جالیستیشن مدر ا .م 2390 - 2393های  جریان سال
 این بارنده گی رسد. فصل لی مرت مییم mm 235.75 به ساله آن اوسط بارنده گی چهار

 ،جدی، دلو ی در ماه های زمستان )ـول ،ودهـ( ب سنبله ،رسطان، اسد اکرثا  تابستان ) ساحه
تابستان  فصل در بارنده گیار دـمق ینبیشرت اما صورت می گیرد،بارنده گی هم  ( حوت

 . می باشدهای مونسون بحر هند  هکتلهامنا ورود صورت می گیرد و علت اصلی آن 
هند  های مونسون بحر هکتلام تابستان ـدر ای ،رشقی حوزۀدر قسمت های مرکزی 

    دار ــط مقـده که اوســش ده گیـبارنا سبب ـرد سایربیـس ۀـجبهام زمستان ورود ـو در ای
 263.95در استیشن هواشناسی لغامن  .م 2390 - 2393های  ی سالــآن ط ده گیـارنب
کوهستانی بوده و  ۀکه کامال  یک ساح حوزۀلی مرت ثبت شده است. شامل رشق این یم
    و سمت  یـــر موقعیت جغرافیایــببنا ،دــمی باشتان ـات نورسـساح ۀدـگیرنرثا  در بر ـاک
ال  از جریانات مرطوب و گرم بحری هند مستفید شده ـساحه کامن ـفتاده گی دره ها، ایا
ۀ ـنیم ـار واواخر بهدر  ده گیـبارنن ـگردد. بیشرتی های موسمی می بارنده گیسبب  و

های  ان سالــکه در جری ی. ارقامدـمی باش(  دــجوزا، رسطان، اس تابستان )فصل  اول
 هـآن ببارنده گی ، اوسط هدـن ثبت شولوژی نورستاتیور یدر استیشن م .،م 2390 - 2393
در  ء  وده، بناـساحه کوهستانی ب یافت، ذکرـهامنطور که قبال تد. ـرس می لی مرتیم 407

باری و در ارتفاعات بلند و دره ها برفا قرار گرفته ـرسد سایربی ۀجبهثیر أ زمستان تحت ت
معتدل  و در بهار ستان هوا بسیار رسده این اساس در زمـد که بـده د رخ میـهای شدی
 (.9) می باشد
 .دارد مساحتع ـکیلومرت مرب 29818.41kmحدود در این ساحه  زون جنوبی: - ب

 و ( نصب زــگردی ( و پکتیا ) متون ی خوست )ــاستیش های هواشناس هــن ساحــایدر 
ن ساحه ـده در این استیشن ها معلوم می گردد که  ایـ(. از ارقام ثبت ش7)فعالیت دارد 

 یژه گی خاصـاز وی ،یـرش نباتـه و فـاد ساالنـزی ده گیـبارنر ـل بنابـی کابــآب حوزۀدر 
های مرطوب بحر هند در  کتلهعلت اصلی آن مربوط می شود به ورود  است وبرخوردار 
رسد  ۀـجبهتان از ـریان زمسـدر ج هـن ساحـای. زمستان رسد سایرب در ۀـجبه و تابستان

 در نقاط مرتفع آن برفباری صورت می گیرد و برعکس در ایام تابستان سایربیا متأثر شده و
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 استیشن ده در ـده گی ثبت شـاوسط بارن می گیرد.رار ــمرطوب بحر هند ق تحت تأثیر کتلۀ
ود. ــده بــلی مرت رسییم 112.271ه ـب .م 2390 - 2393ای ــه ( طی سال متون خوست )
 - 2393های  ز که طی سالــشن هواشناسی گردیده در استیــام ثبت شــارق ،همچنان
 د.          رس می لی مرتیم 134.171 بطور اوسط به ،ثبت شده .م 2390

 نـیه در جریان سال بیشرتـد کـر می آیـاستیشن هواشناسی متون ب از مشاهدات
 بهلی مرت یم 922از  سنبله و میزان ماه های ولی در ،بارنده گی در ماه اسد صورت گرفته

 بارنده گی وسـای عقرب و قه اهـمدر جریان برعکس  د وـکاهش می یابلی مرت یم 13 - 73
چون والیت خوست یک  ،وی دیگرـ. از سدــمی باشوا نسبتا خشک ـته و هـگرفصورت ن
( در Orographicهای کوهستانی ) بارنده گیوده، بناء  در زمستان ـکوهستانی ب ۀساح
ه استیشن ـوط بـه ساحات مربـک وان گفتـت یـرصاحت مه ـورت گرفته و بل صـن محـای

 جبهۀثیرات أ ه اثر تـب ولی در فصل زمستان ،در بهار گرم و مرطوب بوده ( متون خوست )
 (.  909 .ص : 1)  می باشدرسد سایربیا هوا نسبتا  معتدل و بارانی 

ع ـبکیلومرت مر  2km 99014.67ه ـن محدوده که مساحت آن بـای زون شاملی: -ج 
از باران  ،رسد، دارای اقلیم خشک و معتدل بوده و برخالف ساحات رشقی و جنوبی می

ان ــف بعضی از قسمت های ولسوالی پری، رص دهــهند مستفید نش رــهای موسمی بح
کدام  آن ده گیـبارندار ـه در مقـگرفته ک رارـقأثیر اقلیم مونسون ـتحت توالیت پنجشیر 

، جدی، دلواین مناطق، در ایام زمستان )  بارنده گیی آورد. خاصی را به وجود من تغییر
که  یهای بارنده گی، ولی می باشدرسد سایربیا  جبهۀحوت ( صورت گرفته و عامل آن 

اتالنتیک است. در  ۀیر ـناشی از جریانات مرطوب بحصورت می گیرد، علت آن  در بهار
( نصب  کارــ، کوهستان و چاریاستیشن دره سه استیشن هواشناسی ) ،محدودۀ فوق الذکر
آمده ام متفاوت بارنده گی از آن به دست ـارق .م 2391الی  2390های  گردیده که طی سال

کوهستان  ، درلی مرتیم 427در استیشن دره  ده گیـبارنط ـاوس ،ه عنوان مثالــب ؛است
 (. 7) ثبت گردیده است 285.125لی مرت و در استیشن چاریکار  یم 441

ع ـکیلومرت مرب 2km91443.97ۀ دـرگیرنـدر ب هـن ساحـای ی و مرکزی:ـغرب زون - د
 بارنده گی باشد. در ماه های رسد سال مقدار مساحت بوده، دارای اقلیم خشک و معتدل می

 ... های هوایی همکانی کتلتحلیل زمانی و 
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  را در زمستان رسد سایربیا و معموال  بیشرتین بارنده گی جبهۀ ناشی از ورودشان معموال  
زا و سیالب قتیؤ های م ام بهار بعضا  بارانـولی در ای ،دمی کن دریافتجدی، دلو، حوت (  )

داخلی و همچنان مستفید شدن از جریانات  ءآن مربوط به منشا بوقوع پیوسته، عامل
میدان  سه استیشن هواشناسی ) این ساحهد. در محدودۀ ـارس می باشــمرطوب خلیج ف

ام ـارق .م 2391 - 2390ای ـه لده که طی ساـ( نصب گردی ه رواشـل علم و خواجـشهر، پ
اوسط بارنده گی در استیشن  ،به عنوان مثال ؛بدست آمده است هامتفاوت بارنده گی از آن

 014لی مرت و در استیشن خواجه رواش یم 228.17پل علم  لی مرت، دریم 097میدان شهر 
   (.9)می باشد لی مرت یم

 (.7) آبی کابل حوزۀبندی زون ۀنقش: 0شکل 
چنین نتیجه بدست  .،م 2390 - 2393های  بدست آمده از استیشن ها طی سالارقام 

لی یم 112.271(،  متون در استیشن هواشناسی خوست ) ده گیـــبارن می آید که بیشرتین
 می باشد.لی مرت یم 228.171(  پل علم ر )ـــدر استیشن هواشناسی لوگ آنمرت و کمرتین 

           ، از استیشن های.م 2391 - 2390های  ی سالـــده طــام بدست آمــارق ،همینطور 
باد ( چنین نتیجه گرفته می شود که آ  کابل، دره، نورگرام، کوهستان و اسعد میدان شهر، )

در آن ن ـلی مرت و کمرتییم 444اد ـد آبـــاسع در استیشن هواشناسی بارنده گین ـبیشرتی
بارنده گی در  ۀدهد که عامل عمد ن میاست. این موضوع نشا لی مرتیم 097میدان شهر 
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ناشی از  تأثیر کتلۀ مونسون بحر هند در ایام  ،لـی کابـاستیشن های جنوب و رشق حوزۀ آب
استیشن های مناطق مرکزی،  ،تابستان و جبهۀ رسد سایربیا در زمستان می باشد. برعکس

های  هته، از کتلــرا داش دار بارنده گیــن مقـدر تابستان کمرتی ،لــرب و شامل حوزۀ کابـغ
زمستان  فصلن استیشن ها ـان بارنده گی ایـر هند مستفیده نشده و زمـهوایی مونسون بح
 رسد سایربیا می باشد.  جبهۀبوده که عامل آن 

 

ل طی سال های ـاوسط بارندګی در استیشن های هوا شناسی حوزه کاب: 4شکل 
 (9) م. 2010 - 2013

 

ل طی ـارندګی در استیشن های هوا شناسی حوزه آبی کابدار اوسط بـمق: 1شکل 
 (9). م 2013 - 2015های  سال

 ... های هوایی هتحلیل زمانی و مکانی کتل
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 لـی کابـان و مکان در حوزۀ آبـاز گفته های فوق نتیجه بدست می آید که از لحاظ زم
سایربیا  ردـس ۀـو جبه کتلۀ مونسون در تابستانیعنی  ؛ه دو عامل عمده و اساسیـساالن
مونسون بیشرت  کتلۀ دارد.ده و اساسی ـرول عم بارنده گیم ـزمستان باالی رژی فصلدر 

 در ساحات جنوب و رشق حوزۀ کابل و جبهۀ رسد سایربیا در شامل، غرب و نقاط مرکزی
 .می باشدحاکم  حوزۀاین 

ایی بحیره هو  کتلۀی خلیج فارس و ــهوای کتلۀ ،فوق الذکر ه و جبهۀکتلعالوه بر 
حوزۀ کابل رب و شامل ـ، غاط مرکزیـکه تنها در نق ستال یادآوری ــاتالنتیک نیز قاب

های  هکتلتفاوت دیگر ناشی از ورود  ار می آورد.ـقتی و سیالبی را بؤ اران های مـاکرثا  ب
رسد سایربیا ساحات شاملی، مرکزی و مناطق  جبهۀ اینست که در زمستان با آمدن هوایی

 که دارای ق و جنوب این حوزۀ ساحاتیعکس در رش ر ب ،غربی حوزۀ آبی کابل نهایتا  رسد بوده
    را به خودشکل برف نبوده، بلکه شکل باران ب ارتفاع پائین هستند، هوا گرم و بارنده گی

د که ـوجود بیایسیر با مناطق رسدسیر و مناطق گرمـده تـن حالت سبب شـای می گیرد که
امن و لغ ،حات رسدسیراز جمع سا ،وربند و سالنگــروان، پنجشیر، کاپیسا، غـــساحات پ

 د. رو  سیر به شامر میننگرهار از جمله مناطق گرم
مرکزی،  ی چونکابل را به مناطق حوزۀاگر وضعیت اقلیمی ساحات جنوب و رشق 

فیصدی بلند  زیاد،بارنده گی بر بنا ساحات جنوبی ،رب و شامل آن مقایسه منایمـــغ
نیز بنابر  رشقی حۀآن سا تعقیبدر ردیف نخست قرار گرفته به  ،رطوبت و فرش نباتی

ساحات مرکزی، غرب  وام بهار و تابستان در ردیف دوم ـایدر  بارنده گیدار ـرطوبت و مق
 ،ام تابستانــدر ای ده گیـبارندار بیشرت ـر نداشنت رطوبت و مقـبحوزۀ بنان ـو شامل ای

مجموع  دربخصوص اینکه این دو فصل برای زراعت ارزش و اهمیت خاص حیاتی دارد، 
 د. نسوم قرار می گیر  در ردیف

 نتیجه گیری 
ه حیث نتیجه ـذیل ب لـمسای ،ورد تحقیقـموضوع م ۀی همه جانبـاز تحلیل و بررس
 گیری ارائه می گردد:

ناشی از ورود جبهۀ رسد  ،لــوزۀ آبی کابــح ده گی هایــده و اساسی بارنـل عمـعام - 1
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بیشرت سبب بارش برف های  یاشد، جبهۀ رسد سایربسایربیا و کتلۀ مونسون بحر هند می با
 ،برعکس و دهد می وسیع را پوشش حۀشدید در زمستان شده که نسبت به کتلۀ مونسون سا

کتلۀ مونسون تنها ریزش باران را در ایام تابستان در ساحات جنوب و رشق این حوزۀ به بار 
 دهد.  می  حت پوشش قراررا ت تریمحدود ساحۀه جبهۀ رسد سایربیا ــآورده و نسبت ب

وابسته  ،ل از لحاظ زمانی و مکانیـی کابـتغییر مقدار بارنده گی ها در حوزۀ آب - 2
ل داخلی نیز باالی بارنده گی ها تأثیر ـکه عوام درحالی ؛ودهـهای هوایی ب کتلهبه ورود 
 های هوایی می باشد.        کتلهولی عامل اصلی ناشی از عملکرد  ،می کند
زمستان های مناطق جنوب و  ،های هوایی در حوزۀ آبی کابل کتلهه اثر ورود ـب - 3
مناطق مرکزی، غرب و شامل حوزۀ  برخالف در و یـن حوزۀ معتدل، گرم و بارانـرشق ای

 برفبارهای شدید حکمفرما می باشد. با کابل زمستان های رسد 
دار بارنده گی ـابستان مقه ارقام پارامرتهای هواشناسی، در بهار و تـا توجه بـب - 4

این  ده تا فیصدی رطوبت درــوده و سبب شــآبی کابل بیشرت ب ۀرب حوز ـدر جنوب و غ
رب و نقاط مرکزی آن  ــبرخالف در ساحات شامل، غ و بلندترین حد خود برسد ه بهساح

 رسد. حد خود میین بارنده گی صورت نگرفته و مقدار رطوبت به پائین تر
بارنده گی حوزۀ آبی کابل موجود بوده که  در مقدارمانی و مکانی تفاوت های ز  - 5

 وجود آمده است.  به هاز اثر آن مناطق متفاوت اقلیمی در این حوز 
 ،باالی فعالیت های برشی هن حوز ـای ی و مکانی بارنده گی ها درـتغییرات زمان - 6

این حوزۀ  که در ییتا جا ؛بخصوص مسایل اقتصادی و فعالیت های زراعتی تأثیر منوده
 نباتات متفاوت را میتوان دریافت منود. 

 پیشنهادها
با توجه به مقدار بیشرت بارنده گی های بهاری و تابستانی و فیصدی بلند رطوبت  -9

جنگالت و فرش نباتی،  یزراعت، احیا و انکشاف در رشق و جنوب حوزۀ کابل، باید در رشد
 ۀ، ایجاد بندهای آبگردان، تهیاـهاران و سیالبـب ر، جمع آوری آبـبایبکر و زمین های  یاحیا

  دیـه جــتوجبخصوص شهر جالل آباد  ،زرگ کشورـرای ساکنان شهرهای بـآب آشامیدنی ب
  ګیرد. صورت
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ارقام هواشناسی معلوم گردید که ساحات مرکزی و غرب  ۀظاز بررسی و مالح -2
ا ـ، بناء  الزم است تطوبت بودهکم باران، خشک و عاری از ر  تابستانام ـل در ایـکاب حوزۀ

 جهت جلوگیری از خسارات ناشی از کم آبی و نبود رطوبت، دست به تأسیسات اتحدر این سا
 منود پاککاری را زهاـیکار وچشمه ها  ،کانالها ،ارـ، سیالبها را مههآبی زد بزرگ و کوچک

  تا زمینه بهرت برای استفاده از آب های جاری مساعد شود.
 فولوجی مغلق منطقهر ه جیومو ـده در حوزۀ آبی کابل نظر بـنصب ش استیشن های -0

 ،هـن ساحـدن اوضاع جوی و جریان آبهای سطحی در ایـکافی نبوده و جهت بهرت روشن ش
 نصب گردد.  ولوژیورولوژی و هایدر تییاستیشن های جدید م

بیشرت بارنده گی ها را بشکل  ،ساحات شامل این حوزۀ کامال  کوهستانی بوده -4
سبب  ،برفها ذوب شده ،حرارت ۀکند که با گرم شدن درج برف در ایام زمستان دریافت می

که جهت رفع این د گیرد می زمین لغزشسبب آبخیزی، سیالب و حتی در بعضی از موارد 
و جلوگیری از تخریب  هاجهت مهار منودن سیالب ات فوق الذکردر ساحتا معضله الزم است 

 منود. خاص م سواحل، تأسیسات آبی و احیای فرش نباتی  توجهزمین های زراعتی، به تحکی
 مآخذ 

و  2390 - 2393ای ـه الــاست هواشناسی، سـپارامرتهای بارنده گی ری ورـراپ - 1
 م. 2391 – 2390

و  ور. فلافغانستان رهنامی سیر علمی. یزیګامر، برکل ( م. 2393 ) رفیق پور، داود. - 2
 .869 :صفحات پوشش گیاهی.

ـ .  9014 ) .صافی، عبدالغیاث - 3  :صفحات .یدعـ، انتشارت سيوژی مبادـتیورولید م .( شه
983. 

 .جغرافیای اقلیم شناسی جهان ( .م 2393 ) .الم جیالنی و اندریزدیت منـارض، غـع - 4
 .267 :صفحات

ـ .  9086)  ی.ـالم جیالنـارض، غـع - 5  .یوندشارات متجغرافیای طبیعی افغانستان. ان .( شه
 .291 :صحفات

 شناسی،مبانی آب و هوا .( هـ . ش 9079) . ولـی محمد رضا و علیجانی بهلــکاویان - 6

 طبیعت
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  .182 :صفحات .محل چاپ ایران
 جیودیزی و کارتوگرافی. ۀساسی و معلوماتی افغانستان، ادار ۀ نقش - 7
ار سیربی فشر ـی ورود پـزمانیاب .( هـ . ش 9080)  ز، قاسم.ـیوسفی، حسن. عزی - 8

 .290 :صفحات ه سواحل جنوبی دریای خزر.ـب
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 خان محمدي نذير ندویپوه
 

 د افغانستان په کرنه کې د ژوندیو رسو راتلونکی
 

 لنډيز 
  

کرنيزو د  او يږېاستعامل رسه نۍاسا په تخمونو رسه له نباتاتو د وادـمد ژوندیو رسو 
 سېدا یو يرس  ۍژوند ه،همدارنګ .يلر  حیثیت ېماد يضمیمو  د لپاره موادو يکيمياو 
 ،يش ورکړل معلومات وړ او يفکا  ته ونکوو تولید او یې بزګرانو اړه په کهچې  ید محصول

ې د هـپ حکومت افغانستان د .يلر  یراتلونک روښانه او يګټ مهالهداوږ لحاظ يتتجار  هـپ
ې نوموړ  وا يش زیاته کې ادهېو  هـپ اخیستنه ګټه هــڅخ ژوندۍ رسې له چې ید کې هـهڅ
 د کې افغانستان په .يش استعامل ځای یو رسه موادو کيمياوي پرمختللو نورو له کرنې د ماده
 وـیژوند د اوي کېږڅېړل  کې هـمقال ېد هـپ موضوعات اړه هـپ مۍناکا او بۍکامیا د  ورس  وژوند
 هــپ پرمختګ،ې ـکرنې تلپات د ،اويـپوه هــپ خلکو د کې افغانستان هــپ هــنکې براتلو  رې ـس
 سېداد  او ولـهڅ وـانجیوګان يصخصو  د ېـڅېړن او ېـګان اخرتاع مهمې کې ډګر ینيسسا

  .يپرانیز  الر ته لوتشویقو  خلکو د کې ډګر ېد په چې ته اړ کول  وجوړول پالیسیو
 رسيزه

 

 ته ېمعامل هغه میکروبونو د یا محصوالتو فعالو وهغ د توګه يکيلوژبیو  په  يژوندۍ رس 
  مواد ينوع فنګيسځینې  یا باکرتیاوې ېګټور  تېزیا څو یا یو کې کيبتر  خپل په چې ييوا

 



 

181 
 

 سمبالښت او خوندیتوب د حاصل د خاورې د وـن يش، الوهـع ور هــت خاورې چې کلهاو  يلر 
 کیبتر  خپل په چېکېږي  ویل ته ومواد هغه  يژوندۍ رس  ،اصطالح بله په یاځي. ګر  سبب
 نو ،ه يشو رسه معاملتخمون ژوندۍ رسې له چې کله او لري نیزمونهاورګا مایکرو يژوند کې

 سببې ود ېچټک د نبات د څنګ تر ۍمونو په مرسته د خاروې د حاصلخیز د مایکرو اورګانیز 
 په يرس  يعضو  .ګرځي هم سبب د چټکتیا تلقیح د تخمونو د نباتاتو داو همدارنګه  ګرځي
 يحاصلخیز  وخاور  د ډول مستقیمر غی یا او مستقیم په چې لري مواد يعضو  کې ترکيب خپل
 حاصلد  خاورې د واسطه په کولو خوسا د خاورې دد مایکرو اورګانیزمونو په مرسته او  يزیاتو 
 مغالطه رسه شنې رسې لهباید  اصطالحژوندۍ رسې د (. 169: ص. 11ي )زیاتو  توان ورکولو

 ده دا ننګونه لویه هو ـیيې  کې دوراوسني  پهي. د يرس  يعضو  يشنې رس  ځکه يش، نه
 اييغذ او مواد کرنیز زیات هـڅخ ې سیمېز ېخحاصل له رس رـپ تبعه وهـی د کې ادهېو  په چې
ر ـت هم پرمټ رېـدۍ سـژون دورو کرنیزو عملياتو ترڅنګ ـد ن کار هـدغ او يشرا السته کيتو 
 بده لچاپېریا پر رسو برعکس يو کیميا د يژوندۍ رس او بله دا چې  يد شوين ېانداز  ېیو 

یعنې  ؛يده ـن ېلنډمهال نېراوړ  السته هـڅخ کرنې د مټ رـپ يټکنالوژ  ينو  د. لريه ـن اغېزه
 السه تر يش هـن ژر  ،ځيرا السته مټ پر ۍوژ ـټکنال يعرص  او يو ـن د چې نېراوړ  السته هـهغ

 چې يژوندۍ رس  یې ګټه واخلو. هـڅخ السته راوړونو له چې لري اړتیا هـت وخت ، بلکېکېدای
ي؛ ږېجوړ  څخه وــکلچرون بېالبېلو له وخاور  ځینو د ،يـواي هــورت هم له کولـمعام میکروبونو د

 په میکروبونه خاورې ينوموړ  د يش کېدای ي،و  غني نسبت په نورو د چې خاوره هغه یعنې
 د بیا نويش،  وکرل کې خاوره په میکروبونه ينوموړ  چې بیا اويش  وکارول دۍ رسې کېـژون

 وګه کرنیزـت ه غیر مستقیمهـد حاصلخیزۍ له الرې پ خاورې د او ګرځي سببیې وتق د خاورې
 (. 5618: ص.  5) زیاتوي تولیدات

 ړنې ارزښتېد څ
ژوندۍ  خاطر په راکمولو دتکيې  د ېباند نایرتوجني رسو په کې وختونو اوسنیو په
 تولید د ېژوندۍ رس  د نو ؛يش وکارول چې هشو  پیدا اړتیا ته رسو عضوی ګډون په رسې
 هېواد د په خاطر ثابتولو د زمنتیاېاغ د ژوندۍ رسې د ،همدارنګه .شی کېدای مـه اړتیا
 . دهبې الندې تجر  او څېړنې تر موضوعدا  کچهبهرنۍ  په او دننه

 ... د افغانستان په کرنه کې د ژوندیو رسو
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 مربمیت څېړنې د
 

نسبت مرنالی  ې ارزانه اوو رسو ته له یوې خوا الس رسی اسانه، بیه یـدا چې ژوندی
 نو ککړتیا سبب کېږي او کرنیزه خاوره په طبیعی ډول پیاوړې کوي، د پېریالرسو ته لږ د چا

   مربمه موضوع ده. همدې موضوع باندې څېړنه تر رسه کول،پر 
 هموخد څېړنې 

رسېره براو د هغې ارزښت ا مطالعه د افغانستان په کرنه کې د ژوندیو رسو راتلونکی
 .کول، د دې مقالې موخه جوړوي

 نېد څېړنې پوښت
 

رسه مخ  ستونزوله ه استعامل او بلدتیا ـد ن افغانستان کروندګر د ژوندیو رسوایا د 
ګواښ الندې وي، نو  رــه استعامل تـن د رسو ویادبزګران د که چېرې  ؟هدي او که څنګ

 و د ـ، نه کې مثبت رول ولریـه کرنـرې پـژوندۍ سکه چېرې یادې  څنګه حالت لري؟
 نو کومې دي؟ ،ولري چارې که د حل الری، لري چارې حل الرېاستعامل 

 میتود د څېړنې
 

 او د تحقیق څخه کال اخیستل شوی نومیتودو تحلیلی  -توصیفی  په دغه څېړنه کې له
 ستل شوې ده.یڅخه ګته اخ نوخذو أ کې یې له ډېرو معتربو م په جریان

 تقاضا او ليدتو د ژوندیو رسو 
 

  ېی د منځ تر دګروـکرون دي او و  ټسبن پر تقاضا د همیشه تولید دۍ رسېـژون د
 ګام مـمه وـی کې ډګر هـپ تولید او پرمختګ د ژوندۍ رسې د هـپاملرن هـاغېزو ت او ېکارون
 هڅوپراختیايي  او نوڅېړ  سازمانونو نیزوڅېړ  او دولت اړه د په ژوندۍ رسې د .کېږی ګڼل
 کارونې د ژوندۍ رسې د کې یې دننه په ادهېو  دې چې راوړ  السته پایلې مهمې او وړپام  د

 کې افغانستان په همدارنګه(.  5621ص.  : 5 کړې وه ) هـزیات هم څخه تولید له هغه د تقاضا
 د دولت کې مټسیسه ـد ژوندیو رسو د کارونې پ ۍپالیس مارکېټینګ د اړه په ژوندۍ رسې د

 واضح ماتمعلو  نـاړی اړه هــپ بډاینې، کارونې او وېشد  ېـاو د هغ نیټورکېنګ ه،مداخل
 زیانونه لوی کې وده هــپ ېـکرن ده تېرو کلونو کې د هېوا ـپ اتکا رهـېډ رسو يمیاو يک هـپ. کړل

 طبیعت
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 کېدلو وثـمل د وـاوب د ټیټوي؛ فیتیک خاورې د رسې کيمياوي چې ځکهکړي   ته رامنځ
 په ته زیانونو پورتنیوي. دغو ږېبار  پیټی لوی وـی ېباند متسیسيل ما رپ او ګرځي المل
 او ژوندۍ رسې د ترمنځ رانوګبز  د چې ید کې ههڅې د هـپ حکومت افغانستان د رسه ولتک

 خاورې د لري ګټې رسې ډېــرې نوموړی .يکړ  اتــزیدود او  استعامل رسو غېزناکوا نورو
ص.  : 3 ده )  هاسان همې ـی کارونه ي،ږېمتام ياقتصاد او ارزانه خوا بلې له او یفیت لوړويک

 ينو  م ځلـدوی د پرتله هـپ رسو يعضو  او رسو يمیاو یک د يژوندۍ رس  څنګ دې تر (. د 12
 او نکوو تولیدو  غۍنارو  د کې خاوره په او حرشاتو د چې يش کوالی او لري خاصیت کېدو
 د اورګانیزمونه مهم ځینې .کړی ایجاد مقاومت طبیعی کې نبات په ېوړاند په الملونو نورو

( 511011) لپاره ۍداو ــت د خاورې دچې  ده دلېڅېړنو ښو  .ويـزیات يصلخیز حا خاورې
 مخلوط رسه ( ګرامه نبايت پاتې شونو1115) له ډول متجانس هــپ هر ــژوندۍ س ګرامه
 خپل د هر ـژوندۍ س ي.کېږ اضافه ور هـت خاورې کې وخت په کرلو د مخلوطدا  او يکېږ

 ېهمد له لري اړتیا ته رسو يعضو  لپاره پراختیا اوې ود د نبات د او کولو تررسه د فعالیت
 ژوندۍ د(.  253ص.  : 9  )يش وکارول یوځای رسه وژوندۍ رس  له دـبای رسې يعضو  هـامل
م و ـک چې لپاره کېدو دود د مټسیسدې  د ،ده تونزهـس هـلوی وهـی پایښت محصوالتو د رېـس

 د ي،شو  اچول کار هـپ خوا له رشکتونو او پروژو يتترانسپور  داو بهر کې  ادهېو  هـپ آزماېښتونه
 هـلوی کې سیمو پرتو ولر  هـپ عـتوزی موادو نوموړو د چې ځکه دا، يکړ  ډب یې هـمخ هغو

 او خلکو وـعام هـپي چې د نېرواهڅې  دا کې هکرن ينافغا  هـپ اوس .يکېږ ګڼل ستونزه
 اچولو  کار پهلیسۍ پا منظمې باید لپارهې دد اوي کړ دود  کارول ژوندۍ رسې د کې رانوګبز 

 سکتوريص خصو  او ولس عام وهڅوي، سکتوريص خصو  وار خپل په بیالیسۍ پا غهد اويش 
 مرستندوی ورـن او دولت تانـافغانس د .ړيـک وقـس هـت ورـل وـکارول د ۍټکنالوژ  يو ـن ېد د

 واسطه پهپانګوالو  او تولیدوونکو د همدارنګه او رانوګبز  د چې ي،کو  کوښښ اوس ادونههېو 
 (. 35: ص.  10)  ه کړيزیات یې کارونه او  ددو  متسیس ژوندۍ رسې د کې ادهېو  په

 (Rhizobiaceae)کورنۍ:  يبيوم نايرتوجن نصبوونکي ژوندۍ رس رايزو 
 ېخاور  نو ه ورزیاته يشت خاورې کهی د مټسیسسې دا وــی يژوندۍ رس رایزوبیوم 

  يکلن هــپچې  يتسا  انډول یو ترمنځ کېدو وهـمح او کېدو عالوه د وادوـم يتغذیو  د هــت

 ... د افغانستان په کرنه کې د ژوندیو رسو
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 ي.ږېرس هـت ټنو ونهیمیل 135 ډول يمنځن پهاستعامل  مټسیسد نایرتوجن د نصب  ډول
 رایزوبیوم له کې ه کښت کولوـپ وـد حبوبات همدارنګه او هـنکر  هـپ ېـک وختونو اوسنیو هـپ

ی د دلیېګرځ معمول وـی نځـم رـت بزګرانو د او دهې و ـش هـزیات رهېډ اخیستنه ګټه هـڅخ
 حبوباتو تر کښت د ځمکه هکتاره ونهیمیل 31      یبا  تقر کې افغانستان په(.  177. ص : 11 )

وې باکرتیا دغه(.  25ص.  : 4 ) ده هـڅخ ینکور  له رایزوبیا د باکرتیا ، رایزوبیومده ېالند
 سایبین ،نخودو ،مۍ ۍـکورن لیګیوم د ېـچ يکېږ پیدا شکل سمبیوتیک هــپ ېـک طبیعت هــپ
 ځانګړې وهی ماده ېنوموړ  .ده يشو  متام هثر مؤ  کې شفتله اورشقه  لکه و کېعلوفه جات او

 پهښو غوټو ير د چې يراټوکو  کېه پ نشومنا هـورت هـت متور اوي کو  تلقیح ښهیر لیګیومي
 همدارنګه .لري تیحیث فابریکې د تولید د امونیا د کې نبات په لونهو ینوډي نوموړ  اوي ږېیاد نامه

 او لیګیومي له د امتوسفېر نایرتوجن شکل سمبیوتیک هـپ چې لري هم وړتیا ېد د رایزوبیوم
 سمبیوتیک په ځای یو رسه نباتاتو له کې ځایونو سېدا په ي،کړ  یوځای رسه غېر لیګیومي

 سیمو ویهستوګنځ غیر هـپ ي، یعنېو  يلخا څخهګنې هستو  هـل چې يکېږ پیدا شکل
 (. 179ص.  : 11 ي )کېږ پیدا کې

 کېدای ،ده هژوندۍ رس  هسمبیوتیک هیو  رایزوبیوم (:Rhizobiumرایزوبیوم ) -الف
 همدارنګه، لوسیرنا لکهيش،  وکارول لپاره لیګیومي نباتاتو نورو ځینې او ونو د چې يش

 لیګیوم خاص یو د او یدی شو  جوړ هم شکل يصاختصا هـپ لپاره ګروپ هیو  د رایزوبیوم
 تلقیحاتي شو  ندلپېژ  ښه ټولو تر بیومرایزو  دغه ي،کېږ کارولرایزوبیم  ځانګړی یو لپاره
 نبات د او يکړ  یوځای د امتوسفیر نایرتوجن رسه نباتاتو له چې لري ييتوانا ېد دي، د
 هم محدودیتونه لړ یو تر څنګ ګټو پورتنیو ټولو د رایزوبیوم خوکړي؛  ړجو نوډول کې ښهیر په

لیګیومې  ځانګړو شمېر یو د ځېیوا رسه درلودلو په ځانګړتیاوو لړ یو د چې ځکه دا لري،
 د هـکچ تومحصوال  د وـنباتات وروـن او لیګیوم د ډول کلني هـپ .ېږیـک کارول لپاره وـنباتات

 هـــپ هـنتیج هـښ هـــهغ د چې دهې و ـش ښودل ټنه ونهیمیل 44 مټ رـپ نایرتوجن د نصبولو
څېړنو  .لري اړه ېر و ـپ تلقیحاتو هـپ رایزوبیوم د او نوعیت رـپ خاورې د کې رشایطو محیطي

 سلنه 11 - 15  هل لـحاص هـارونک ېـعنو  ځانګړې ېو ـی د ازوتوبکرتیا دې ـڅرګنده کړې چ
  ځمکه په نایرتوجن نکیکېدو  تېپا وروسته څخه ازوتوبکرتیا له همدارنګهي او زیاتو ورې ــــپ
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 (.28 - 27  صص. : 7 ښندي )  هغېز ا ښه هم پراختیا او وده په نبات د لپارهنکي راتلو  د کې
ړاو ــکورنۍ پورې ت (azotobacteriaceae) د چې (:Azotobacterازوتوبکرت ) -ب

 په ښویر د ېځیوا تولیدوي چېباکرتیا  Colonization کېښو یر په نبات دلري، ازوتوبکرت 
 دي، رسو  ځان هم ته ېښور  نبات د اندازه یوه هاورګانیزموني بلکې دا کېږ ېپاتنه  سطحه

یو  يهواز ي. کو  ژوند شکل ينهارومو  هـپ کې نبات هـپ او يننوز  ته سجونون خيلداښو یر
 خنثی پهي. ازوتوباکرت پیداکېږ شکل هیرتوتروپیک په کې طبیعت په او ده باکرتیاډول 
 ډول ازاد په ،يد سیمبیوټیک غیر وې چېباکرتیا ا ډولدي. کو  ژوند کې خاوره القلی یا
 لویک 25 تر کې ځمکه هکتار وـی هـپ .ید وړـل رـېډ ېـي هوازیت او يد ېهواز ي کو  دـژون
 ي،ورکو  زیاتوالی سلنه 51 هـت حاصل ځمکې د سټبن همدی رـپ او ينصبو  نایرتوجن وریـپ
 نصبېدو د نایرتوجن د وا يد سیمبیوټیک یرـغ او يکو  دـژون ډول ازاد هـپ وېباکرتیاا ډول د

 لـتکام او وده نبات د چې يکړ  تولید مواد ېداس ځینې چې يو ش کوالی نو ،لري وړتیا
 يباډ يانټ ېداس اوېږي کۍ ګړند وده نبات د وسیله په موادو دغو د یعنې ي،کړ  رولټکن
 .يکو  مخنیوی هــڅخ ګانیزومونور او  مایکرو ناروغو د کې ښوير په نبات د چې يتولیدو  ېګان

 اوس اـوبکرتیازوت کبله ېهمد هـل ،ويـزیات راټوکېدل مــتخ د نبات د وېباکرتیا نوموړې
 نوموړو د .يږېاستعامل کې باجرې او ، جودرو، جواروصدفو پنبه، غنمو،ه ـپ رسه کامیا ي هـپ

 هـپ وادوـم يعضو  ودهـموج د ېـک اورهـخ هـپ دارــمق حاصل د وـنباتات د او ګټهوو باکرتیا
 (. 181: ص. 11)  لري اړه ېپور  مقدار

 Bacillus کې حقیقت هـــپ مـه اـــرتیباک دا (:Azospirilliumیوم )ـایزوسپیرل -ج
Polymixin  لپاره نبات د وـن ،يش استعاملې دـبان سپیر زوـری هـــپ نبات ده ـک چې ده 
 الس د لپاره نبات د نوبت خپل هـــپ بیا ادهـم هـدغ او يو نصب نـنایرتوج اتوموسفیریک

و ایرتوجن نصبوونکيد ن کې حقیقت هـپ مـه هـاورګانیزمون مایکرو هـدغ. ګرځي وړ ۍرس
 دي. ږېمتام ګټور لپاره نباتاتو غیر لیګومي د چې يد هـڅخ ېجمل هـل اورګانیزمونو مایکرو

 هـت رهنام ېود د ېـڼپا د نبات د ، یعنېدهې شو  ثابته کېو ـڼپاه ـپ نبات د ګټه ایزوسپیرلیوم
 فوټوسنټیزچې  رهـس وـنباتات وېر ډ هـلایزوسپیرلیوم  الوهـع هـڅخ ېد او له يورکو پراختیا 
  وـمالګ رپ نوتیزابو  يعضو  د نو ي،کو  وده دوی کلهچې  داځکهي، جوړو  سیمبیوسیز لري
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 وېباکرتیا دغه امله ېهمد له نصبوي نایرتوجن اسیډ اسپارټیک او اسیډ مالیک: لکه
 .( 29ص.  : 7 ي )کېږ توصیه کې یوالفو او جوارو، باجرې  په وختونه زیاتره

 شکل سیمبیوټیک هـپ مـه باکرتیا هـدغ (:Herbispirilliumهربسپیرلیوم ) -د
 ۍګړند هـپروس نصب نایرتوجن سفیریک اتومو د کې ښویر هــــپ د ګنیو او کېږی موندل
 خوا ېیو  له نو، ويش هـتنایرتجن  اتوموسفیریک ريس الس نبات د اوس چې يش کوالی

 له او زیاتوي اخیستل اسفیټوف او پوتاشیم نایرتیتو، د هـڅخ ځمکې له واسطه په نبات د
 او ید، کینیټینـ: جربلیک اسلکه يتولیدو  هـهارمونون يکوونک تنبیه ېود د دوی خوا ېـبل

 .(178ص.  :11) کوی تنبیه وده نبات د هارمونونه دغه چې اکسین
 انډوپایتیک په مټسیس ایکو هــپ ګنیو د باکرتیا دغه (:Acetobacterاسیټوبکرت ) -و
 غلظت لوړ سکروز د اوي کو  توافق کېګنیو  هـپ ې بڼههمد په ېیعن، یږېاوس رسه شکل

 تنبیه یو ېود د هـنام هــپ IAA د وېباکرتیا ېنوموړ  چې دا .يش زغملی ډول ښه هـپ
 هـلوګرامیک 15 کې ځمکه هکتار وـی هـپ کال کې هـپ ځکه وــن ي،تولیدو  هارمون یکوونک

 کې جرمینشن او لـتکام هـښ هـپ ښویر د نبات د ې بنسټهمد رـپ او يو نایرتوجن نصب
ډه ـون هم کې ولوجذب هــپ موادو ييذاــغ د لپاره نبات د هـڅخ ځمکې له او يکو  مرسته
 او ېبریاو  کې برخه په حبوباتو د ته مونږ تیزیل مټسیس د ژوندۍ رسې رایزوبیوم د .لري
 کچه ۍکلن او رول توقع مونږ چې څومره ييښ کم هــڅ هغه له یزیاتوال حاصل د وهغ د
 .( 259 - 258صص.  : 9 شوې ده ) کمه هم یی

ې شن د، ير ـړاو لـورې تــۍ پـ( کورنAzollaceaeې )ـازوال چ (:Azollaازوال ) -هـ 
د  ازوال لپاره رېــې سشن د ،يش یااستعاملېد شکل هــپ نباتاتو واړخیز  دوه د اـی رېـس

 ډول ازاد هــپ کې حقیقت په دا .کېږی رلک کې تاالب رژو  جدا هــپ یا او سطحه هــپځمکې 
 اوبه چې کله .يوه المبو کې سطحه په اوبو د چې يد بندوکي سیمبیوټیک يوهونک المبو
 ېوړاند هـخڅ انتقال له وېباکرتیا کېږي د ازوال تخلیه هـاوب او ایستل کېږي هـڅخ کښت له
 ازوال د .کېږی ځای یو رسه خاورې له ي،و  ېشو  کرل ېورباند يوریج چې ځمکه هغه هـپ

 presoake ېپور  ساعتونو 12 تر کې محلول سوپر فاسفیټ هــپ تلقیحات وچ ېباکرتیاو 
  کتله لوګرامهیک 51 ترکيب ينوموړ  دچې  يکېږ تلقیح کې کرونده یوالفو هـپ بیا او کېږی
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 15 25 اون ـنایرتوج 41 ډول يمیاشتن هــپ کې ځمکه هکتار وــی هـــپ ېـچ يش کوالی
 21 کې کچه په محصول وروستي د اوړي ـک پوتاشیم نصب 21 25 او فاسفیټ هـګراملو یک

 فروکاریوټیک د او يد ټروپیک وـفوټوې اـباکرتیې ټول دا .ه کړيـرامنځ ت یـزیاتوال سلنه 11
 ېداس په چې يږېمتام رـثمؤ  وخت هـهغ اوي کېږ ګڼل هـڅخې جمل هـل اورګانیزمونو مایکرو
 ېملریز   کهــځي، و  ېودـموج ېوړانګ کايف رـمل د او ډب وـاوب د ېـچ يش وکرل کې ځای

 ېباند ګانو يالج رنګه شین هــپ کې چاپېریال اوبلن هــپوې باکرتیا ېوړ ـنوم ېشعاګان
 : 12 ) يو ـبدل ېدـبان فاسفیټ منحل هــپ فاسفیټ یرمنحلـغ بیا الجیان هـدغ او يو ـبدل

  21 ېـک ځمکه هکتار وهـی هـپ وېباکرتیا نۍپورت او فاسفیټ منحل (.339 - 337 صص. 
 خاوره په BGA لوګرامهیک کې11 ځمکه هکتار یو هـپ او يو نصب نایرتوجن لوګرامهیک 31 -

ي کو  ۍګړند ې پروسهود د نبات د ي دچېازادیږ ېتر  مواد يعضو  او کېږی هـتجزی کې
 اتو په اورګانیزمونه هـدغ .يـراول والیـزیات سلنه 15 -11  کې هـکچ هــپنبات د تولید  د او

 دې ـچ يد فوټوټروپیک ېـک حقیقت هـپ مـه دویې ـچ ريـل اړه ېور ـپ وـکورنی مختلفو
 په مواد دغه اوي تولیدو  مواد نومونو پهجربلیک اسید  او ډول اسیټیک اسیدـاکسین، ان

 هـپ وـوریج د ير ـدۍ سـژون نایرتوجن نصبوي. هـلوګرامیک 31 -21  کې ځمکه هکتار وـی
 هډک څخه اوبو له باید يپټ وریجو د کې وخت په کښت د ځکه ،يکېږ ګڼل ثرمؤ  کې وندهکر 
 ي چېکېږ موندل اندازه زیاته هــپ کې افغانستان هــپ چې يد اورګانیزمونه هغه دا .يو 

 وادـم کوونکې تنبیه ېود د شان هـپ اورګانیزمونو مایکرو نورو د شمول هـپ 12B دویټامین
 پر وـاوب د او ورکولو هوا ېازاد د خاورې د کې نتیجه په او ويـزیات ور هت اتونبات او خاورې
 يوونکنایرتوجن نصب چې هـاورګانیزمون BGA هــهغ یر ــېډ .باندې اغېزه لري مټسیس

 ېد چېي، دي شو  جوړ هـڅخ ځنځیرونو له حجراتو ودیزو د ،لري فیالمیټونه لري خاصیت
 سیستم د نایرتوجن د نصب دهـدن وـحجراتې د د او يـواي هیرتوسایټ هـت حجراتو ډول

 شکل سیمبیوټیک په کې خاوره هـپ BGA(.  24 - 22صص.  : 4 ي )د تولیدول او جوړول
 نباتاتو لرونکو ګل او فنګسونو هـپ چې يکو  ترالسه وړتیا ېد د کې خاوره هـپ بیا اوي کو  دـژون
 انابینا ازوال اوازوال  شکلونه سیمبیوټیک عمده ټولو تر  BGAد .يکړ  ې نایرتوجن نصبباند
  ژر رـېډ کې خاوره هـپ چې هدا ـباکرتی يه خوښونکـاوب هو ـی ازوال کې حقیقت هـپچې  يد

 ... د افغانستان په کرنه کې د ژوندیو رسو



 

188 
 

 (. 5623ص.  : 5 جوړوي ) نایرتوجن لپاره نبات د وریجو د او يکېږ تجزیه
 مونهنيز اورګا ويکر ما ينکو منحلو  نوسفيتو فا د اومايکورايزا   

 ېمتوسط رـت بیا ېـنیول هـڅخ کچې ېټیټ هـلې خاور نيزې کر  رېـزیات افغانستان د
 شتون لري، شکل منحل غیر هـپ کې خاوره په زیاتره فاسفیټ. لري فاسفیټې پور  کچې
 هـپ فاسفیټونه موجود کې خاوره هـپ چې يکېږ کارول خاطر ېد هـپرسې  فاسفیټو د نو

 استفاده رهـس ۍـاسان هـپ خاوره هـڅخ و فاسفېټومنحل لهچې  يکړ  لـتبدی شکل منحل
 په چې فاسفیټونو يغیرعضو  په فاسفیټ خپل رسې يفاسفیټ چې دا لـب او يش کوالی
 هـاورګانیزمون روـمایک يمنحلوونک فاسفیټ ېداس ځینې .( 26ص.  : 4 ي )نصبو  تهـش ېـک خاوره
 کوـنوو ـمنحل فاسفیټ وړوـومـن د ېـچ هـکل ي،یدو ـتول هـونـهارمون ځینېې ود د ېـچ تهـش

 فاسفیټونو منحلو هـپ فاسفیټونه منحل یرـغ کې خاوره هــپ واسطه هـپ اورګانیزمونو مایکرو
 او يکېږ اخیستل څخه خاورې له رسه ۍاسان په واسطه په نبات د بیا نو ،يش تبدیل ېباند
ي. فاسفورس ـراول والیـزیات سلنه 21 -11  کې هـکچ هـپ محصول د نبات د ير ـدۍ سـژون هـدغ

 واسطه هــپ نبات دکې  الرو مختلفو هــپ چې يد اورګانیزمونه هغه باکرتیاوې يونکنصبو 
 کې اورهــخ هــپ چې وېباکرتیا هـهغ ي،و ـک یدـژړن اخیستل وـفاسفیټون د هـڅخې خاور  له

 ځینې او  Pseudomonase،Bacillus  زیاتره يبدلو  فاسفیټونو منحلو په فاسفیتونه غیرمنحل
 وېباکرتیا شته او کې په میکانیزم اسايس کېدو منحل د اسفیټونوف د ي چېد فنګسونه

 چې يکو   يزاېت چاپېریال زابونهېت يعضو  هـدغ ي.تولیدو  زابونهېت يعضو  کې خاوره هـپ
 نباتاتو او فنګسونو د ي.ږېدلب شکل متحرک او منحل هـپ فاسفیټونه کې چاپېریال  يزاېت په
 هـل واسطه هــپ نباتاتو د چېل ګرځي ــې المد د مټ رــپ سیمبیوسیز د یوځایوالیښو یر د

 .واييمایکورایزا  ته سیمبیوسیز ډول هـدغ او يش اسانه تنهاخیس موادو يغذای د څخه خاورې
 ېرډ سیمبیوسیز ډول دغهچې  ده ایکټو مایکورایزاد يې یو ،دی ډوله دوه په سیمبیوسیز دغه
یې  ډول بل، ده اغېزناکه او مهمه هر ېډ هلپار  ونو ځنګيل د او يکېږ سرتګو تر کې ونو هــپ

 .( 29 - 28صص.  : 7 ) ده مهعا ېرهډ کې کرنیزو نباتاتو په چې، دهانډو مایکورایزا 
 (K solubilizing bacteriaباکرتياوې ) يپوتاشيم نصبوونک

Frateuria aurantia  او انحاللیت د مخلوط د پوتاشیم د چې يد ېباکرتیاو  هغه  
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 وړ استعامل د لپاره وـنباتات د چې ې اړويـبڼه ی ېداس هو ـی هـپ او ريـل وړتیا تیتحرک
په  چې يکېږ ویل وېباکرتیا يپوتاشیم نصبوونک ته ووباکرتیا دا ډول ځکه نو ،يګرځ
 دوی چې هـځکي ږای کارول کېوځـی رهـس روـدیو سـژون نورو ځینود  دېـو نباتاتو بانټول
 دغه د هم څه که .ښندي هـناغېزې  وړاندې خپلېه ـپ لـب یو د کې ترکيب ينوموړ  هـپ

 بیا ېول ،ید یراوتل مثبت کې ازمایښتونو روـېډ هـپ ځواب وړاندی هـپ دۍ رسېـژون ډول
 العملونه عکس ناګوار ځینې کارونې ویـهغ د کې نباتاتو ځینو او وقایعو ځینې مـه

 يمنحلوونک فاسفیټ او BGA رت،رایزوبیوم، ایزوسپیرلیم، ازوتوبک .( 5624: ص. 5)  يد راپارويل
ي عنارص ذایـغ عمده چې لري وړتیا ېد د ېځیوا رسې ۍژوند ډول دغهچې  وېباکرتیا

 ،موادو يغذایکم لګښته  د خو لېږدوالی، يشه ن عنارص يغذای کم لګښته ولې ولېږدوي،
 کې خاوره هـپ اورګانیزمونه مایکرو نور ځینې لپاره لېږدولو د مس او اوسپنه ،جست :لکه

 بلل اورګانیزمونهه ـبانکور  خاورې دوي او  کې وخاور  هـپ هـاورګانیزمون مایکرو هـدغ شته چې
 جست ، یعنېيش غورځوالی تاثیرات ښه کې قرش یا پوست هـپ ځمکې د جست .يکېږ
 خاوره افغانستان د خو يو  موجود کې پوست په خاورې د چې لري ارزښت زیات وخت هغه
(  23ص.  : 4 ) ده ټیټه کچه ېی څخه ppm 1,5 له او ده ېبرخ بې څخه جستو له سلنه  51

 استعامل حیث هـپرې ـدۍ سـژون د جستو د Bacillus Sp چې ده ېښودل وـو پایلـد څېړن
 شکل غیرمنحل هـپ شته کې خاوره هـپ ډول يطبیع هـپ چې جست هـهغ او يش یال کېد 
 اوکسایډ زینک :لکه ،ستج منحل غیر ي،ږېبدل شکل منحل په واسطه په دوی د او يو 
  .( 83 – 480صص.  : 13 ) و  ( 125 – 118صص.  : 2 ) ،( 13 - 10 صص. : 14 )
 ديتونه:محدو  محيطې ې ځينېوړاند په رسې يژوند د

 ېــی اړتیا هــپ ېـچ دا یعنې ؛اړتیا ناينياطم غیر او يموسم غیر هـتو رسو ـژوندی -1
 نه؟ که او واخيل ژوندۍ رسې خلک هـب ي کېراتلونک په ایا چې ،موجود يو  نه نانياطم

 .بهتجر  کمه کارونکو د او فکتورونه خاورېن او يقلیماځینې  -2
 د او ېکړنالر  ېغلط تلقیح د بونوو میکر  د او تلقیحات يمایکرواورګانیزم محيل -3
 (.22 - 20 صص.  : 15 ) کېدل ته رامنځ میوټیشن د کې وخت په تخمر
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 مارکېټونه ينغا اف لپارهژوندیو رسو   د
  هــپلپاره  تولید دو رسو ـژوندی د سازمانونه 121 لږه تر لږ کې ادونوهېو  24 هــپ      یبا  تقر
رایزوبیوم ژوندۍ  د Niftal (U.S.A). يد يشو  ځای وـی رسه لـب له وـی توګه  سوداګریزه

 ېجمل له وـادونهېو  پورتنیو د. دی یولـلوب رول دهـعم سازمانونو ټولو رـت کې دودولو په رسو
 اړهـغ هـپ دهـدن وــلڅار  د فیتـیک د وـصوالتـمح يـتتجار  وـالبېلېب د بیا رتالیاـاس هــڅخ

 کار هــپ روګرامـد ازوال ميل پ کې کال يمیالد 1982 هـپ فلیپین ،همدارنګه. ده ېاخیست
 درسې  ازوال د چې يکړ  جوړه جيټکنالو  ېداسکچه  هـپ کرنې او ېکروند د چې واچاوه
 مارکېټ نړیوال سنیاو  لپاره محصوالتونیزو کر  د .يش واخیستل کار ېتر  خاطر په تقیم
 په ځمکه هکتاره ونهیمیل 22      یبا  تقراو  لري ارزښت ډالره يامریکای ونهیبیل 31 هم اوس
 محصوالتنیز کر  کم څخه ې سلنېیو  له      یبا  تقر کرنې يعضو  .ده ېالند کرنې تر توګه يعضو 
 او يتولیدونک چې عـانو م عمده وـټول رــتي. جوړو  سلنه 8 ساحو ونیز کر  ټولو د او يبرابرو 

د  لحاظ يموسم هـپ او تقاضا ناکايف و رسوــژوندی د هـهغ يکېږ خـمخام رهـورس پانګوال
 د ورو هېوادونو کې د ژوندیو رسوـه هېواد او نــزموږ پ .( 25ص.  : 4 ) ده اړتیا ثابته غیره ـهغ

 او يدې و ـش ېــزیات مـه نګېڅا شمېر وــی کې کلونو 4 روېت هــپتولید او خرڅالو لپاره 
 سلنه 53 کې سلو پهی چې دنور هم زیات شوی  شمېر څانګود  کې کال میالدي  2012په

 ورکړل طهـواس هـپ څانګو وـهمدغ د ېـچ هـورونـراپ هـهغ ی دی.ـاغلر ې ـه کـپ یـزیاتوال
 هم نګېڅا ېخصوص ېو ـن شوی دی، لوړ سلنه  12وانـت دوی د چې ييراښ دا يدي و ـش

 يادار  مختلف حکومت د او حکومت افغانستان دي. د يشو  ځای یو رسه سکتور امهـع له اوس
 ورـپېر او پل هــپرسو  وـژوندی د طهـواس هــپ مرستو مايل دچې  يکو  ښښکو  اوس ونهواحد
 صنعت ېد او يکړ  دود کې ادهېو  هـپ ژوندیو رسو کارونه د الرې له تخنیکونو ځانګړیو د کې
  (. 9ص. : 3)    يورکړ  وده ته

 پايلې
 د واسطه په سلولوز میتایل د چې ه رسیږوـدې پایلې ت له پورتنیو معلوماتو څخه -1
 تـه ېد او هـم کارونتخ شان هـدغ د ېدـبان وخاور ر ـپ ډول مستقیم هـپ او پوښل تخمونو
 ېوړاند په تخنیکونو ېدد. يش وهڅول باید خلک ته دېاستفا څخه تخنیکونو نورو ورته
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  :لري اړه ېپور  فکتورونو مختلفو په ځواب
 کلسیم او فاسفیټونو نایرتیتو د وان اوـت يساتن د وـاوب د ېــــچ ډول خاورې د -2

 جوړولو په پروټین د چې مولبدینیم همدارنګه .يش یال معلومید  هم واسطه هـپ موجودیت
 خاورې د هـفکتورون ټول يپورتن او تیزابیت ویت،ـقل خاورې د ډول ېهمد په ،ونډه لري کې

 نبات د ډوز لوړ نایرتوجن د لري اغېزه ېباندژوندیو رسو  په او يکو  همنغېز ا يحاصلخیز 
 .زیاتوي نوډولیشن ښېېر  د

 سیمبویټیک غیرشتون د  نه موادو يعضو  ځینو د کې خاوره هـپ ډول يطبیع په -3
 دا لپاره دوی د چې عنام ېد هـپ یونکو ویر  دی. ینکو ویرو  رېډ لپارهد ډولونو  ووباکرتیا
ه ـت الس هـڅخ وادوـم يعضو  له يرژ ـان خپله دوی چې ځکه، ده هـن مناسبه خاوره ډول
 لوړه په چې دی شوی ثابت مثبت کې خاوره هغه هـــــپ ځواب Phosphobactrin يراوړ 
 .( 231 – 230صص.  : 8 ) ولري فاسفیټ کچه ټیټه په او موادي عضو  کچه

 چې دي تلقیحات هغه اورګانیزمونه مایکرو يطبیع شته څخه پخوا له کې خاوره په -4
 وش ویالی سېدا ه ټولیزه توګهـي. پغورځو  تاثیرات ضد هغوی د ي،ږکې کارول کې خاوره هـپ

 مخکې رسه چاپېریال هـل او يد شته هـڅخ مخکې لهچې اورګانیزمونه هـهغ کې خاوره په چې
 خاورې واسطه هـپ و رسوـژوندی د چې رسه اورګانیزمونو مایکرو هغو هـل ،ريل بلدتیا مخکې له
 (. 169: ص. 11)  يو پیل يلسیا خپله رسه هغوی د ي،کېږ معريف ته

 وړانديزونه 
 نېکر  او کښت دو ـچې د ژوندیو رسو کارول اوس په هېواد کې محدود دي، ن دا -1

 اړین دي. اچول کار هپ پروګرامونو ييپراختیا او پرمختګ دیې  کچه په
 او پوهنتونو په او يهمکار  متقابله ترمنځ سازمانونو او سساتوؤ م، سکتور ميعمو  د -2
 څېړنې او د علمي پروګرامونو جوړول. اړه په مټسیسد  ژوندیو رسو د کې نسټیټونوا نیزوڅېړ 

 مرطوب زیات، ید ېمیاشتشپږ  لږه تر لږ میعاد مټسیس ژوندیو رسو د جوړولو د -3
 زمنتیاېاغ ګانیزمونور مایکرواو  ودهـموجد  ېـک وـمحتویات هـپ مټسیس يوړ ـنوم د الـپېریچا

 او وي خالفر پ لـب د وـی میکروبونهدا ډول  کې ورس  یوژوند هـپ يـش ایکېد چېي،خرابو 
  يدۍ رس ـژون کې پلورنځیو په پرچون د خو ځکه وــن ي،کړ  پیل يلسیا کې منځ خپل په
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 د و رسونوموړ  د بل او ده کمه رهېډ موده ژوند د ژوندۍ رسې د چې ځکهيش،  پلورل ونه
 .يو  نه ېاسانتیاو  يفکا  کېپلورنځیو  یادو په لپاره تنېساسمې 
 پروګرامونه برابرول. يپوهاو  عامه دلپاره  رانوګبز  د اړه په ژوندیو رسو د -4
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Assistant Professor Nazir khan Mohammadi  

 

Future of Biofertilizers in Afghanistan Agriculture 
 

Abstract 

In Afghanistan the availability and affordability of fossil 

fuel based chemical fertilizers at the farm level have been 

ensured only through imports and subsidies. Today, bio-

fertilizers have emerged as a highly importent alterna-tive 

to chemical fertilizers due to their eco-friendly, easy to 

apply, non-toxic and cost effective nature. Also, they make 

nutrients that are naturally abundant in soil or atmosphere, 

usable for plants and act as supplements to agroche-

micals. In addition, they are a product that is likely to be 

commercially promising in the long run once information 

becomes available adequately to producers and farmers 

through experience and communication. In Afghanistan, 

government has been trying to increase the application of 

bio fertilizers along with modern agrochemicals. This paper 

underlines the success/failure issues and available cha-

llenges regarding biofertilizers in Afghanistan context and 

for its future. In Afghanistan emphasizes for high degree of 

innovation and active participation in scientific research and 

development of public awareness programmes to enhance 

the extra potential of sustainable agriculture as well as 

encouraging private organization and policy ma-kers is 

necessary to become interest and take part in this field. 

 



 

195 
 

 

 

 

Researcher Abdulrahman Latif 

 

Temporal and Spatial Analyse of Influential 

Shellfish the Rrainfall Regime 

of Kabul Bassin 

 

Abstract 

In this research, which is based on the analysis of the 

temporal and spatial aspects of the air masses in the Kabul 

basin, it was found that during the summer, the Kabul basin is 

effected by the monsoon perception and the  in winter effected 

by the Siberia Cold Front. of course, there are differences, it 

means that the monsoon air masses in the summer has limited 

to the Kabul basin, and more rainfall are found in those areas 

which are of particular importance to agriculture and forest. But 

the Siberia Cold Front in the winter unlike the monsoon, 

complete square of Kabul basin all surrounded. These all and 

same others issues have studied in this article. 
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Reseacher Abdul Rahim Wardak 

 

Research on the Risk Factors 

of Angina Pectoris 
 

Abstract 

 This research was about the incidence of Angina pectoris 

risk factors which is completed in Jamhoryat hospital by 

descriptive method on 456 patients. From 456 patients; 251 had 

hypertension, 72 had diabetes mellitus, 107 were smokers, 5 

were alcoholic, 3 were obese and 8 were dyslipidemic patients. 

The incidence of this disease was more in 6rd and above 6th 

decade of life according to this research and before 19 years of 

old, Occurrence of this disease was rare. 
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Researcher Mohammad Murtaza Shirzoi 

 

Assessment of the Intelligence 

Buildings and Its Benefits 
 

Abstract 

With the intelligent construction of the building, it is possible 

to increase the efficiency of the current facilities and facilities 

and increase their technical and economic performance. Also, 

the level of service has increased the use of contemporary 

advancements and technologies. This research aims to identify 

and introduce effective methods for improving the quality of 

urban life with the aim of saving resources, time and energy in 

buildings, by expressing the concept of "intelligence" in cons-

truction affairs. 

 Perhaps the first achievement of intelligent building com-

pared to old buildings how? Reducing energy consumption, 

reducing maintenance costs, providing better security services, 

managing buildings in the event of accidents, and eventually 

increasing residents' satisfaction. Considering the subject 

matter, the "analytical-descriptive" approach identifies the cha-

racteristics of smart buildings as Indicators are dealt with and 

the most effective results of intelligent building are determined 

by finding the score of each of the indicators and evaluating 

them. In the second stage, by referring to the history of the 

subject and the ideas of the scientists, they tried to extract and 

stabilize the factors. 
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Researcher Rafiullah Nasrati 

 

Research on Afghanistan Wet Usiing SPI Method 
 

Abstract 

As our beloved country Afghanistan, especially during last 

recent decades experienced many droughts, has also faced 

wets with different severity and time scale. In this research, we 

are finding that how the wet occurs in Afghanistan. This 

research has done using about six decads rainfall data of all the 

country. For the completion of this research, we used SPI 

method which is very famous in the region and whole the world 

and has many supporter. The needed data got from Kabul 

Meteorological Organization and the meteorological organiza-

tion of the ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation and, 

studied accurately, the wet periods of the country determined, 

the severity of wet found, multilaterally analyzed and its results 

has shown by many tables and charts and the end, the article 

ended with a comprehensive conclusion, constructive reco-

mmenddations and table of references.         
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Research Fellow Dr. Ziaulrahman Aqmal 
 

Research on the Radiation, Location, and 

Character of Pain in Ischemic 

Heart Disease 
 

Abstract 

Worldwide Ischemic heart disease is one of the leading 

cause of disability and death. It has its own distinct clinical 

feature, which differentiate it from other forms of diseases 

causing chest pain and discomfort. According to literature Male 

and female and in different categories of age, Pain have distinct 

location, character and radiation. In this research article we 

collected data from AMC and Jamhoryat hospital and we found 

that in the high percentage of both sexes pain was located 

retrosternal or in whole chest, its character was dull, heavy or 

squeezing and it was radiated to left upper sides of the body. 
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Researcher Mohammad Nazeer Haran 

The Study of Afghanistan Physical 

Environment and its Role on 

Rivers and Springs Activities 

 

Abstract  

Afghanistan has relatively good resource of water which is 

sourced from a high mountain series of Pamir, Hindu Kush, 

Baba and other Mountains, in the course of the year it stream 

from a higher ground to the smooth ground, with effectiveness 

of various nature factors which plays an important role for the 

growth of the Economy and Social environment of different 

areas of our country.  

The geographical figure of Afghanistan is mountainous 

which is dividing Afghanistan into several natural units, and 

each natural unit has its own climates and different weather and 

water resources, the difference of climates, weather and water 

resources causes the activity of seas and formation of fountains 

and water wells which has a very deep effect on growth of 

economic, Introducing these units and natural environments As 

the country's water resources, it is planned and managed in a 

timely manner and kept up to date will provide investment 

opportunity for the relevant sectors.   
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Research Fellow Dr. Mirwais Aqmal 

 

Comparative Research on the Incidences of 

Internal and External Hemorrhoids 
 

Abstract 

This is descriptive research completed in Sardar 

Mohammad Daoud Khan National Military Hospital. Data is 

collected by prospective (42 patients) and retrospective (189 

patients) methods. These patients were admitted to hospital in 

1384, 1385 and 1386 with the diagnosis of hemorrhoid. The 

research was about the comparative incidences of internal, 

external and mixed type hemorrhoids; incidences of four 

degrees of internal hemorrhoids and exact location of 

hemorrhoidal tags. 

From this research, we can conclude that some patients 

may only have internal hemorrhoids, some others may have 

external and some patients may have mixed type hemorrhoids. 

Most patients had internal hemorrhoids, some patients had 

mixed hemorrhoids and few patients had external hemorrhoids. 

The proportion of internal and external hemorrhoids was 5:1. 

On the other hand, most patients were admitted to the 

hospital with second-degree hemorrhoids; on the second and 

third step, with third and fourth-degree hemorrhoids respec-

tively. First-degree hemorrhoids are diagnosed coincidently 

while performing diagnostic investigations. 

The research also showed that the internal hemorrhoids are 

most commonly occurring at 7 O’clock point; in the second and 

third steps, it is observed in 11 and 3 O’clock points; in the case 
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of numerous internal hemorrhoidal tags; incidences were the 

same on 11, 7; 11, 7, 3 and 7, 3 O’clock points; numerous 

Hemorrhoidal tags were less common on 11 and 3 O’clock 

points. Some tags were seen on 5, 10 and 12 O’clock points. 

Also, the study found that external hemorrhoidal tags are 

most commonly occurring in 6; in second and third steps, in 3 

and 12 O’clock points. External hemorrhoidal tags are rarely 

seen on 10 O’clock point and in some cases, numerous 

Hemorrhoidal tags are seen. 
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Research Fellow Eng. Shah Shuja Qureshi 

 

Evaluation of Reinforcement’s 

Efficiency in Concrete 
 

Absract 

In this article the efficiency of using steel reinforcement 

along with other operations like preparation, transition, loading, 

storage, cutting, bending, packing and placing of steel rebar in 

RC elements, advantages and disadvantages of steel reinforce-

ment have been thoroughly described. After evaluation by using 

analytical and comparative study suitable methods of rein-

forcing concrete structures have been proposed. At the end a 

diagram describing stiffness, economical and technical effi-

ciency of concrete framed structures has been presented. The 

article is concluded with specific results and suggestions. 

  

 



 

204 
 

 

 

Research Fellow Eng. Nasir Ahmadi 

 

Основные факторы для правильного 

использования загородного камня 
 

Абстракт 
Строительные камни Афганистана являются цеными 

ресурсами в мире по объёму, разнообразию типов горных 

ыород, химико-физическим и другим свойствам. Однко к 

сожалению, несмотря но большие запасы минеральных 

ресурсов, Афганистан имеет низкую долю на мировых 

рынках как по сырьевым так и по обработанным камням. 

Главной проьлемой в развитии каменной промышленности 

являются факторы которые досконально рассматриваются 

в этой статье. 
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Research Fellow Dr. Mohammad Hasan Sahi 

 

Incidence of Gastric Cancer in Viwe 

of Age and Sex Distribution 
 

Abstract 

Stomach cancer incidence is strongly related to age, with 

the highest incidence rates being in older males and females. 

Stomach cancer is found most often in people over age 55. The 

disease affects men twice as often as women. Stomach cancer 

is more common in some parts of the world, such as Japan, 

Korea, parts of Eastern Europe and Latin America. People in 

these areas eat many foods that are preserved by drying, 

smoking, salting or pickling. This epidemiologic research per-

formed in 1389, 1390 and 1391 years in Ali Abad teaching 

hospital, Academy of medical science army hospital, and Ibne 

Sina Emergency hospital on 288 abdominal visceral cancers 

patients. During this study I find 51 Stomach cancers that were 

most common in male and most often in people over 61years 

old. 
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Resserch Follow Abdul Ghafar Hamdard 

 

Proper Depth of Ploughing for 

Preparing of Serial Seedbed 
 

Abstract 
To cultivate grain (wheat, spring wheat, griffin and shallow), 

the ground is ground and smooth so that water can easily be 

reached in all parts of the earth. 

For proper bedding 7-15 days before the wheat is 

cultivated, the land is irrigated and then punched so that it does 

not have more chords, because it causes hardening of the soil, 

then the ground becomes rubbish to give good soil. 2-3 

punches and trowels are enough to prepare a good grain bed. 

The area for cereal seed is considered to be deep before 

the seed two to three times, a puncture to be removed from one 

side of the soft, and on the other hand, the perennial herbs. If 

the area of the seed is dirty or lethal, or if the ground is hard, 

after the appropriate chord, a deep puncture, the depth of 

which, considering the previous crop and the state of the earth, 

are from 14 to 32 centimeters. 

It accelerates the process of decomposition of food forma-

tion and microbiological activity. Ultimately, calcified dietetic soil 

heating improves the physical state of the soil, accelerates the 

flow of chemical interactions, and ultimately increases the 

amount of grain yields per unit. 
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Research Fellow Abdul Mateen Anwari 

 

Влияние в не временного выполнения 

механизированных работ на качество и 

количество с/х продукции 
 

Аннотация 

В статье рссматриваетья влияние не своего 

временного выпольнения сельскхозяйственных 

механизированных операций на качество и количество 

урожайности сльскхозяйственных культур. Так же 

анализированны результаты тех исследований, которые 

проводились в ряде штатов США и Пермской ооласти  

Российской федерации. В результате выяснилось, что 

проведение сельскохозяйственных операций в 

опимальные сроки повышает качество и количество 

урожайности сельскохозяйственных культур. А не 

своёвременный посев, уборка и проведение других 

сельскохозяйственных опираций ведут к ухудшению 

урожайности этих культуры . 
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Senior Research Follow Eng. Hayatullah Ameni 
 

The Study of Devision, Devolopment and 

Expansian of the Earth Continent 
 

Abstract 

In 1915, Alfred Wegener, a German meteorologist who was 

recovering from wounds suffered in World War 1, wrote a book 

on the break up and drift of continents. In it he laid out the 

remarkable similarity of rocks, geologic structures, and fossils 

on opposite sides of the Atlantic. 

In the years that followed, Wegener postulated a supercon-

tinent which he called Pangaea (Greek for all lands) that broke 

up in to the continents as we know them today. 

Wegener’s ideas fell in to disc repute except among a few 

geologists in Europe, South Africa, and Australia. 

Reptile 300 million years old, for example are found only in 

Africa and South America, suggesting that the two continent 

were joined at the time. 

This article studied problems like continents break, develop 

and extension continents, generated mountains, mines and 

oceans.  
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Professor Abdul Ghias Safi & Mohammad Yasin Safi 

 

The Shortage Problems of 

Water in Kabul City 
 

Abstract 

Water is considered as high needed for the survival of all 

living conditions and eliminating water deficit is threatened by 

living in all living conditions. In recent years, rapid growth of 

population in Kabul and minority changes in Kabul has led to 

eradication of clean water resources in some area. A brief 

review of the water reservoir of Kabul city in this paper, 

however, has been collected and assessed on minority climate 

change, and then evaluated the minor changes in climate 

change. Specific issues, vulnerabilities and other factor are in-

dicted. 
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